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عــى الرغــم مــن أن األرس التــي هــي الوحــدة الصغــرى والبنيــة األساســية
للمجتمــع ،تعرضــت ألنــواع مختلفــة مــن التغـرات مــع تأثـرات التحديث
والعوملــة أيضـاً ،إال أنهــا مل تتنــزل أبــدا ً مــن تأثرياتهــا عىل األفراد واألشــخاص
وأدوارهــا التنظيميــة يف املجتمــع .كذلــك أن مؤسســة األرسة لهــا أهميتهــا
البالغــة مــن حيــث معرفــة املجتمــع واألف ـراد أيض ـاً ،وذلــك مــن خــال
الوظائــف االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تقدمهــا مثــل نظــام املراقبــة
اآلليــة وتكويــن بيئــة التضامــن والدعــم وتقســيم العمــل والنظــام
االقتصــادي .ومــع ذلــك أن هــذه املؤسســة لهــا أدوار تنظيمية فيــا يتعلق
بتنظيــم العالقــات التــي بــن الفــرد واملجتمــع نحــو تنظيــم األفـراد حياتهم
يف مختلــف املجــاالت مــع االحســاس باملســؤولية والوعــي بهــا ،واملســاعدة
لهــم يف نقــل القيــم االنســانية والثقافيــة اىل األجيــال القادمــة فيــا بعــد؛
باالضافــة اىل توفــر بيئــة لألف ـراد يتمكنــون مــن خاللهــا الحصــول عــى
الدعــم االجتامعــي والقــرب النفــي الــذي طاملــا يحتاجــون اليــه يف
الحيــاة .كــا أن ضــان اســتمرار األرس بطريقــة صحيــة رضوري ال مفر منه
ألجــل حيــاة اجتامعيــة أكــر صحيــة وأكــر ســعيدة ،ألنهــا بيئــة التنشــئة
االجتامعيــة األوىل لألجيــال القادمــة ،واملشـكِّلة نــوع مــا للمجتمــع الــذي
تك ّونــه األجيــال القادمــة.
تكســب يف بلدنــا مؤسســة األرسة التــي يتــم إقامتهــا عــن طريــق رابــط
“الــزواج” بعــدا ً قانونيــاً أيضــاً وذلــك بعقــد الــزواج املدين/الرســمي،
باالضافــة اىل أبعادهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي ســبق ذكرهــا .كــا
أن معرفــة مجــاالت التأثــر لهــذه العالقــة القانونيــة عــى الفــرد واملجتمع؛
وإدراك األف ـراد ملســؤولياتهم التــي تظهــر مــن خــال هــذا الرابــط تجــاه
بعضهــم البعــض ووعيهــم بهــا ،وإقامــة أســس املحبــة واالحـرام املوضوعة
للمؤسســة األرسيــة التــي تــم تأسيســها متينــة وســاملة مهمة غايــة األهمية
أيض ـاً ألجــل ضــان االســتمرارية لهــذه العالقــة .كــذا ان اســتدامة هــذه
العالقــة القانونيــة التــي تــم تحديــد حدودهــا ورســم خطوطهــا يف نطــاق
القانــون املــدين ،وضمــن قانــون الــزواج مهمــة للغايــة أيضـاً مثــل أهميــة
الحفــاظ عــى هــذه العالقــة عــى األقــل وذلــك مــن حيــث إمكانيــة القيام
بهــذه الوظائــف املذكــورة لــأرسة بطريقــة صحيحــة.

املقدمة

الشُّ كر

ميكــن أن يعتــر إنهــاء الرابــط الزوجــي الــذي يأخــذ مكانــه يف أســاس إقامــة األرسة
عــن طريــق ظاهــرة الطــاق ،بأنــه مشــكلة اجتامعيــة يف العــامل ويف بلدنــا وذلــك
لــدى النظــر اليــه مــن حيــث الوظائــف االجتامعيــة .عــى الرغــم من أن مؤسســة
األرسة تحافــظ عــى أهميتهــا يف بلدنــا ،إال أن أعــداد األفـراد املطلقــن بــدأت تزيــد
يومـاً بعــد يومـاً ،فيكــون لهــذه املشــكلة تأثـ ٌر بالـ ٌغ عىل املجتمــع .ولهذا الســبب
مــن املهــم جــدا ً فهــم األســباب والعوامــل املؤديــة اىل الطــاق ،وإنتــاج السياســات
االجتامعيــة ذات الصلــة بهــذه األســباب .فالبــد مــن الحصــول عــى املعلومــات
املتعلقــة بهــذه األســباب والعوامــل التــي ال ميكننــا الحصــول عليهــا عــن طريــق
اإلحصــاءات الرقميــة فقــط ،عــن طريق أســاليب البحــث النوعي لحكايــات األفراد
املطلقــن وقصصهــم .ثــم عقــب ذلــك دراســة هــذه املعلومــات يف ضــوء البيانــات
االجتامعيــة والدميوغرافيــة تكــون عمـاً مفيــدا ً يف غايــة اإلفــادة ألجــل فهم كيفية
النمــط النموذجــي لألســباب الثقافية واالقتصادية والنفســية التي تدخــل يف مجال
اهتــام الدولــة فتطويــر سياســات اجتامعيــة فيــا يتعلــق بهــذه الظاهرة.

قــد قمنــا بالبحــث عــن أســباب الطــاق يف تركيــا عــام  2008منطلقــن مــن قلــة
الدراســات العميقــة مــن الناحيــة العدديــة فيــا يتعلــق بالطــاق ىف تركيــا وقلــة
عددهــا للغايــة .تــم العمــل يف الدراســة األوىل مــع األفــراد املطلقــن بالطريقــة
الكميــة .وأمــا يف دراســتنا الثانيــة التــي تم من خاللها اســتكامل التطبيقــات امليدانية
عــام  ،2014فقمنــا بتحقيــق لقــاءات ومقابــات وجهـاً لوجـ ٍه مــع األفـراد املطلقــن
ومــع خـراء ومتخصصــن الذيــن يعملــون يف موضــوع الطــاق أيضـاً مثــل القضــاة
واملحامــن واألطبــاء النفســيني واألخصائيــن االجتامعيــن ومــا اىل ذلــك مــن الخـراء
مســتخدمني األســاليب الكميــة أيضـاً .ونعتــر يف هــذا النطــاق التقــدم بالشــكر اىل
جميــع الذيــن ســاهموا يف هــذه الدراســة واجــب علينــا.

توجــد هنــاك ملرحلة الطــاق والفــرة التي بعدها تأثـرات مختلفة عــى الرتتيبات
والتخطيطــات املعيشــية ألفـراد األرسة ،وعــى عاداتهــم ،ووظائفهم ومســؤولياتهم.
عندمــا أخذنــا وظائــف العائــات نحــو توفــر إقامــة النظــام االجتامعــي لــأرسة،
وتنظيــم الدخــل واإلنفــاق للعائلــة ،وحاميــة أفرادهــا والتضامــن معهــم ،وتوفــر
الدعــم االجتامعــي والنفــي لهــم ،وتربيــة أجيالهــم القادمــة ،وضــان انتقــال
ثقافتهــا وأحكامهــا القيميــة اليهــم يف نظــر االعتبار يبــدو أن الطــاق قد يــؤدي اىل
مشــاكل جديــدة مــن حيــث األفـراد ومــن حيــث املجتمــع أيضـاً .ولهــذا الســبب،
أن فهــم ومعرفــة األســباب والعوامــل التــي تحــول دون العائــات مــن أن تقــوم
بوطائفهــا هــذه بطريقــة صحيحــة ،وتــؤدي بــاألزواج اىل الطــاق واالنفصــال؛
واســتخدام التدابــر والحلــول املختلفــة التــي ترتبــط بهــذه األســباب يف تكويــن
السياســات االجتامعيــة ال يكــون تأثــره متوقفـاً عــى األفـراد فقط بل يكــون مؤثرا ً
عــى املجتمــع أيضـاً.

تــم تخطيــط هــذه الدراســة املهمــة القيمــة وتصميمها مــن قبــل اإلداريــن والخرباء
واملوظفــن الكرمــاء مــن وزارة األرسة والسياســات االجتامعيــة املديريــة العامــة
لخدمــات األرسة واملجتمــع.
نتقدم بالشكر اىل كل من؛
موظفــي إبســوس معهــد الدراســات االجتامعيــة الذيــن وفــروا إنهــاء مراحــل
االســتعداد والتطبيــق مثــل مســح األدبيــات ،واعــداد منــاذج األســئلة ،والتطبيــق
امليــداين ،وإعــداد التحاليــل والتقاريــر بــكل نجــاح الذيــن تولـوا الوظائــف يف هــذه
الدراســة مــن منفــذة املــروع ســميحة فيزيأوغلــو ،والباحثــن فيلــدان ســامانجي
بكســزر ،نيــر زري ،واملديــرة امليدانيــة بهــار كاباأوغلــو ،وأســنجول كاشــمري ،أوزمل
تكــن ،آلــف آفجــي ،رسجــان صــايف ،نورتــن جاكــر ،إلكنــور أوســال الل ـوايت قدمــن
الدعــم لعمليــة املشــاركني؛
وعائشــة جــول أوزاداك ،داملــة قاســأوغل ،ديــدم شــالغام ،ديلفــن ديــارا أوســتا،
أليــف إينجــي أناكــوك ،غونجــا دوروكان ،جولنــدن يلــدرم ،هوليــا جيفتجــي ،إلكــر
اســان ،كــرى جوكنيــل تــورون ،جولدنيــز شنســوي ،ملكيــة جوبصــه كوجوكيــدك،
نــوردان دورمــاز ،زينــب بجــوم هرغوفنــج ،زينــب أجــه ســاريأوغلو الل ـوايت قمــن
بتحقيــق اللقــاءات واملقالبــات مــع األفـراد املطلقــن ومطبقــي القوانــن؛

توفــر هــذه الدراســة التــي تــم القيــام بإجرائهــا ألجــل فهــم أســباب الطــاق الــذي
يعنــي إنهــاء الرابــط الزوجــي ،إنتــاج سياســات اجتامعيــة كعوامــل مســاعدة عــى
فهــم هــذه الظاهــرة التــي لهــا تأث ـرات خطــرة للغايــة مــن حيــث املجتمــع
ومعرفتهــا ألجــل التمكــن مــن منــع هــذه املشــكلة والحيلولــة دونهــا .ليســت
ظاهــرة الطــاق موضوعــة فرديــة شــخصية فقــط عــى مــا يعرفهــا كل مــن
يــدرك العالقــات التــي بــن األرسة واملجتمــع ،فلــذك ال تكــون الدراســات
واألعــال التــي يتــم القيــام بهــا يف هــذا املوضــوع مفيــدة لألفــراد املطلقــن
واألزواج الذيــن يريــدون الطــاق فقــط بــل باالضافــة اىل ذلــك انهــا مفيــدة
للمجتمــع أيضـاً .ولهــذا الســبب ،ان هــذه الدراســة التــي متت بالحصــول البيانات
واملعطيــات املتعلقــة مبرحلــة الطــاق والفــرة التي بعدهــا منطلقاً مــن الحكايات
والقصــص الفرديــة ،تســاعد عــى فهــم أســباب الطــاق خصوصــاً عــى فهــم
املشــاكل املختلفــة التــي تــم جمعهــا تحــت عنـوان “النـزاع الشــديد” والحيلولــة
دون وقوعهــا.

مؤسسة جيزغه للطباعة التي قامت بتصميم جرافيك التقرير وتطبيقه؛

نتقــدم يف هــذا النطــاق بالشــكر اىل جميــع املوظفــن والعاملــن الذيــن
ســاهموا يف إعــداد “دراســة أســباب الطــاق يف تركيــا  ”2014ونرشهــا ،كــا
نتمنــى أن يكــر هــذا النــوع مــن الدراســات والبحــوث فتصبــح مواردنــا
األساســية للمعلومــات يف تكويــن السياســات االجتامعيــة.

آمــل أن تقــوم هــذه الدراســة التــي ظهــرت بتحقيــق األوىل منهــا يف عــام ،2008
وتكرارهــا عــام  2014بإغنائهــا أكــر عــن طريــق أســاليب البحــث النوعــي ،بتوليــة
وظائــف توجيهيــة وارشــادية للسياســات االجتامعيــة التــي يتــم إنتاجهــا ألجــل
حاميــة الوحــدة األرسيــة والحفــاظ عليهــا.

أســتاذتنا الكرميــة األســتاذة الدكتورة شــكران شــبكا التــي كانت مستشــارة ملرشوعنا،
واألســتاذ الدكتــور عصمــت كــوج ،األســتاذة املســاعدة بورجــو ياقــوت جــاكار اللذان
ســاهام يف دراســتنا عــى ان شــاركا معنــا أفكارهــا القيمة مخصصني لنــا من وقتهام
الثمــن ،ونشــكرهم جميعاً شــكرا ً جزيالً.

األستاذة املشاركة عائشة نور إسالم
الوزيرة

تاج الدين جونش
املدير العام

مصطفىطورغوت
رئاسة مكتب البحوث والسياسات

لهــذا الســبب ان الدراســات والبحــوث الجاريــة ألجــل فهــم العوامــل
واألســباب املؤديــة اىل قطــع هــذا الرابط وتحطيمــه ،يعني معرفة األســباب
التــي تؤثِّــر عــى عــى ســامة املؤسســة األرسيــة وتكاملهــا او التــي تــؤدي
اىل زوالهــا كليـاً بســبب الطــاق والفـراق هــي أعــال قيمــة جــدا ً .كــا أن
هــذه الدراســات والبحــوث مفيــدة للغايــة مــع اعتبــار أدوارهــا املرتبطــة
بعالقــة األرسة باملجتمــع واألفــراد املذكــورة ســابقاً يف نظــر االعتبــار،
خصوصـاً مــن حيــث االرشــاد والتوجيــه يف التدابــر التــي تتخذهــا وزارتنــا،
ووضــع مقرتحــات الحلــول ذات الصلــة فإمكانيــة تطبيقهــا كالسياســة
االجتامعيــة.

وموظفــي وزارة التنميــة التــي ســاهمت يف الدراســات والبحــوث االجتامعيــة موفرة
ميزانيــة األعــال الدراســية ،ويوســف جوكســل وغامــزة توكــان مالطيايل؛
رسكان جران وسلجوق أكباش اللذان قاما بتحقيق توقعات الطالق؛
دورســون عيــان ،أمــرة أرتكــن ،ياســمني أســن ،رسدال ألتــون ،نرميــان
قايــا ،أبــرو دوغــان ،بنــار أرول ،مريــم جوكيــار الذيــن هــم مــن موظفــي
رئاســة مكتــب البحــوث والسياســات التــي كانــت مســؤولة عــن متابعــة الدراســة
وتقييمها؛
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1.1

املوضوع والهدف

الهــدف مــن بحــث أســباب الطــاق يف تركيــا ،هــو معرفــة
األســباب االجتامعيــة ،والثقافيــة ،واالقتصاديــة والنفســية التــي
تــؤدي اىل الطــاق يف تركيــا :وتحديــد الزوايــا اإليجابيــة والســلبية
لإلجـراءات القانونيــة املتعلقــة يف الطــاق .األبحــاث التــي تجــرى
يف هــذا الســياق تحتــوي عــى األهــداف املذكــورة يف األســفل:
••بحــث أســباب الطــاق عــى شــكل نوعــي :ويف هــذا الســياق
تحديــد وجهــات نظــر ومواقــف األشــخاص املطلقــن املتعلقــة
باســباب الطــاق مــن ناحيــة العوامــل املختلفــة :وتحديــد
تجاربهــم املتعلقــة باإلجــراءات القانونيــة.
••توضيــح أســباب الطــاق وخدمــات الطــاق ،للتحــول القانــوين
الحــارض املتعلــق مبوضــوع الطــاق عــى مــدى تاريــخ
الجمهوريــة.
••الحصــول عــى مالحظــات مــن مطبقــي القانــون والخــراء
الذيــن يعملــون يف مجــال الطــاق يف التعامــل مــع املــواد
والتطبيقــات املتعلقــة بالطــاق للقانــون املــدين :الحصــول عــى
الدراســات املتعلقــة بفهــم تأثــر او عــدم تأثــر اإلجــراءات
القانونيــة يف تســيري إجــراءات الطــاق بالشــكل الســليم.
••تحديــد ارقــام الطــاق يف تركيــا والعــامل والقيــام بالتحليــل
االحصــايئ املتقــدم الــذي يعكــس ارقــام الطــاق وذلــك مــن
خــال االعتــاد عــى ارقــام الطــاق يف التاريــخ مــا بــن 2003
– .2013
 .2.1تصميم البحث
تــم اجــراء بحــث أســباب الطــاق مــن قبــل معهــد األبحــاث
االجتامعيــة ابســوس نيابــة عــن وزارة سياســات العائلــة
واملجتمــع واملديريــة العامــة لخدمــات العائلــة واملجتمــع .وتــم
اجــراء إدارة املــروع ،وتحضــر برنامــج املقابــات ،والربنامــج
التعليمــي للمــروع ،وتوفــر واجــراء املقابــات واملحادثــات،
وكتابــة النصــوص ،وتصميــم الكتــاب مــع التحاليــل والتقاريــر
مــن قبــل معهــد األبحــاث االجتامعيــة ابســوس.
تــم تصميمــه بشــكل يتضمــن منهــج ثالثــة أبحــاث التــي هــي
دراســات اداب األبحــاث ،العمــل النوعــي والتحليــل االحصــايئ
املتقــدم.
دراســات االداب :يتضمــن الدراســات الســابقة و التقاريــر و
املقــاالت التــي أقيمــت يف محــور الطــاق والقانــون.و التغيــر

القانــوىن ىف موضــوع الطــاق عــى مــدار تاريــخ الجمهوريــة
دراســات االداب تحتــوي عــى الدراســات االكادمييــة واملناقشــات
التــي تــدور حــول مفهــوم خدمــات االستشــارية والقانونيــة
ملقارنــة الدولــة وفعاليتهــا.
الدراســة النوعيــة :الهــدف معرفــة األمــور التــي تعــرض لهــا
األشــخاص املطلقــن يف مرحلــة الــزواج والطــاق ،والعوامــل التــي
أدت اىل الطــاق وذلــك مــن وجهــة نظــر األشــخاص املطلقــن.
و باالضافــة اىل ذلــك تــم البحــث بالتفصيــل الدقيــق عــن
املناهــج واألســاليب التــي اتبعهــا األشــخاص يف التعامــل قبــل
اتخــاذ ق ـرار الطــاق ،والوقــت الــذي تقدمــوا بــه اىل اإلج ـراءات
القانونيــة وكيفيــة طلبهــم لهــذه املرحلــة واإلجــراءات واألمــور
التــي تعرضــوا لهــا يف هــذه املرحلــة .ويف هــذا الســياق تــم
جمــع معلومــات متعلقــة باوضــاع األشــخاص الدميوغرافيــة،
واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة والنفســية وذلــك مــن خــال اســتامرة
األســئلة املعــدة مســبقا ،التــي تتألــف مــن األســئلة املغلقــة
والنصــف مفتوحــة يف القســم األول للمقابــات التــي أجريــت
مــع األشــخاص املطلقــن .امــا يف القســم الثــاين مــن املقابلــة تــم
تســليط الضــوء بعمــق عــى التجــارب املتعلقــة باســباب الطــاق
واإلجــراءات القانونيــة مــن خــال سلســلة أســئلة رصيحــة
ومفتوحــة .تــم يف البحــث اســتخدام املقابــات الشــخصية
املتعمقــة الــذي يعطــي األشــخاص حريــة التعبــر عــن ارائهــم
وتكلمهــم عــن انفســهم بســهولة و شــكل اكــر راحــة وقــص
تجاربهــم عــى شــكل حكايــة متسلســلة.
متــت دراســة الزوايــا اإليجابيــة والســلبية لإلج ـراءات القانونيــة
والنظــام القانــوين ،مــن وجهــة نظــر مطبقــي القانــون (القضــاة
و املحامــن وخــراء املحكمــة) والخــراء الــذي يعملــون يف
موضــوع الطــاق .ويف هــذا الســياق متــت دراســة كيفيــة تعامــل
القانــون املــدين مــع ظاهــرة الطــاق وتــم مناقشــة و تحليــل
فيــا اذا كان يؤثــر او ال يؤثــر يف تســيري إجــراءات الطــاق
بالشــكل الســليم .وبهــذا الشــكل تــم الفحــص وبعمــق األدوار
يف مرحلــة اإلجـراءات القانونيــة ،يف سلســلة مــن األســئلة املكونــة
مــن األســئلة الواضحــة واملفتوحــة التــي طرحــت يف املقابــات
و املناقشــات التفصيليــة التــي أجريــت مــع مطبقــي القانــون
(القضــاة و املحامــن وخــراء املحكمــة) والخــراء.
التحليــل االحصــايئ املتقــدم :يف ســياق البحــث وبالنظــر اىل
احصائيــات الطــاق يف تركيــا يف املــايض واملســتقبل ،تــم اج ـراء
دراســة توقعيــة مــن خــال اج ـراء التحليــل االحصــايئ املتقــدم.
هــذه التوقعــات شــكلت أهميــة كبــرة يف موضــوع الطــاق،
مــع إمكانيــة اج ـراء املقارنــة مــع الــدول األخــرى ويف املشــاركة
واملســاهمة يف نصائــح السياســة االجتامعيــة املتعلقــة بحاجــات
األشــخاص املطلقــن وبنيــة العائلــة .ىف هــذا الســياق متــت

االســتفادة مــن احصائيــات االساســية ومــن األبحــاث األخــرى
عــى املســتوى الــدويل.
 .1.2.1وســائل جمع البيانات
تــم يف البحــث تحضــر اســتامرة األســئلة األساســية املعــدة مســبقا
وتسلســل املقابــات التفصيليــة مــن قبــل معهــد األبحــاث
االجتامعيــة ابســوس ،و تــم املوافقــة النهائيــة واالخــرة مــن
خــال تقييمهــا يف ورشــة عمــل اشــرك فيهــا مستشــاري املــروع
وكادر الــوزارة .تــم اختبــار صالحيــة ومصداقيــة النتائــج النهائيــة
مــن خــال املقابــات واللقــاءات التجريبيــة الخمســة يف هيئــات
مختلفــة التــي أجريــت بتاريــخ  2 – 1ترشيــن األول/أكتوبــر
 .2014تــم البــدء يف العــال امليــداين يف  13ترشيــن األول/
أكتوبــر مــن بعــد إعــادة مراجعــة املــواد املســتخدمة وفقــا
لنتائــج التطبيــق التجريبيــة.
 .1.1.2.1اســتامرات لقاءات مع االشخاص املطلقني
اســتامرة األســئلة املعــدة مســبقا يف بدايــة اللقــاء مــع األشــخاص
املطلقــن تتكــون مــن ثالثــة اقســام رئيســية مــن أســئلة مغلقــة
ونصــف مفتوحــة.
األســئلة الدميوغرافيــة :مؤلفــة مــن األســئلة املتعلقــة باملدينــة
التــي يقيــم بهــا األشــخاص الذيــن تــم لقائهــم ،ومــكان
والدتهــم ،وتاريــخ والدتهــم ،ووضعهــم التعليمــي ،ووضــع
عملهــم ،ووجــود اطفــال لديهــم ،واســئلة متعلقــة ببنيــة االرسة
الحــارضة يف فــرة الطــاق ،وباملســتوى االجتامعــي االقتصــادي
والرفاهية.
بعــدد مــرات
مرحلــة الــزواج :اســئلة متعلقــة
الــزواج ،وفــرة الــزواج ،واشــياء اخــرى بخصــوص قــرار
الطالق .
مرحلــة الطــاق :اســئلة متعلقــة مبــن صاحــب ق ـرار الطــاق و
املرحلــة القضائيــة و عــدد الجلســات
أســلوب املقابلــة النوعيــة املســتخدم يف اللقــاءات املفصلــة مــع
األشــخاص املطلقــن يتألــف مــن ســتة اقســام رئيســية مجموعهــا
ســتون دقيقــة.
معرفــة منــط الحيــاة :يف هــذا القســم ،يحتــوي عــى
أســئلة متعلقــة بحيــاة األشــخاص اليوميــة بهــدف التعــرف
عليهــم مــن اجــل املقابلــة و تهيئتهــم و جعلهــم يشــعرون انهــم
اكــر راحــة
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مرحلــة قبــل الــزواج :هــذا القســم يغطــى اســئلة كيفيــة
التعــرف عــى رشيــك الحيــاة القديــم ،ومــا هــي املــدة الزمنيــة
التــي تــم فيهــا الــزواج مــن بعــد مرحلــة التعــارف ،واســباب
الــزواج ،ومســتوى التعــارف عــى رشيــك الحيــاة القديــم قبــل
الــزواج ،املواضيــع التــي دفعــت الشــخص للــزواج والتوقعــات
مــن الــزواج.
مرحلــة الــزواج :يف هــذا القســم يوجــد أســئلة متعلقــة
بوجهــات النظــر اإليجابيــة والســلبية املتعلقــة بالــزواج،
والتوقعــات املتعلقــة برشيــك الحيــاة الســابق طيلــة فــرة
الــزواج ،وســبل معالجــة املشــاكل ،مناهــج الشــخص ورشيــك
الحيــاة الســابق املتعلقــة يف معالجــة املشــاكل التــي تحــدث.
ويف نفــس القســم يف اســفل قســم مــررات الطــاق تــم ذكــر،
اول شــخص قــرر الطــاق ،واألســباب التــي دفعــت الشــخص و/
او رشيــك الحيــاة الســابق عــى اتخــاذ قــرار الطــاق ،وكميــة
حــدوث هــذه املشــاكل ومدتهــا ،ردود فعــل الشــخص ورشيــك
الحيــاة الســابق املتعلقــة مبــررات الطــاق ،وفيــا اذا كان قــد
تــم مشــاركة املوضــوع او املشــكلة مــع اطــراف اخــرى ام ال
واذا كان لهــؤالء األشــخاص تأثــرات إيجابيــة ام ســلبية ،التقــدم
للذهــاب اىل مستشــار الــزواج او اىل عــاج ومصالحــة األزواج
ونتائجــه يف مرحلــة الــزواج.
مــررات الطــاق :املشــاكل التــي مل يتــم ذكرهــا يف مــررات
الطــاق ملرحلــة الــزواج والتــي كان لديهــا دورا يف خلفيــة اتخــاذ
قـرار الطــاق تــم البحــث عنهــا يف هــذا القســم يف تســعة فقـرات
رئيســية.
 -1املهــام واملســؤوليات :توزيــع املهــام يف املنــزل واملســؤوليات،
األدوار املتعلقــة باألطفــال ،تأثــر املشــاكل املتعلقــة يف هــذه
املواضيــع عــى ق ـرار الطــاق.
 -2تأثــر العالقــة العاطفيــة عــى الطــاق :يف هــذه القســم
تــم ذكــر العالقــة العاطفيــة املمتــدة طيلــة فــرة الــزواج ،وتأثــر
املشــاكل املتعلقــة بهــا عــى قــرار الــزواج.
 -3الحيــاة العمليــة و الوضــع االقتصــادى وتأثريهــا عــى
الطــاق :الوضــع االقتصــادي لــارسة طيلــة فــرة الــزواج،
والحريــة االقتصاديــة للمــرأة ،وضعهــا العمــي وكيفيــة تعامــل
رشيــك الحيــاة الســابق للمــرأة مــع موضــوع عملهــا ،الوضــع
العمــي للرجــل عــى مــدى فــرة الــزواج ،واملشــاكل املتعلقــة
بهــذه املواضيــع وتأثريهــا عــى قــرار الطــاق.
 -4منــط الحيــاة والعالقــة الثقافيــة وتأثريهــا عــى الطــاق:
وجهــة نظــر األزواج تجــاه الحيــاة ،تناســب منــط الحيــاة وطريقــة
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املعيشــة ،ووجــود عــادات ســيئة عنــد رشيــك الحيــاة الســابق
(مثــل الكحــول ،القــار ،املخــدرات ،الكــذب ،عــدم االلتــزام
بالنظافــة الشــخصية) ،اختــاف املســتوى التعليمــي ،التفــاوت
يف الســن بــن األزواج ،ســن الــزواج ،مســتوى التعــارف عــى
رشيــك الحيــاة قبــل الــزواج ،التجانــس بــن األزواج يف موضــوع
املعتقدات/املذهــب وزواج األقــارب وتأثريهــا عــى قـرار الطــاق.
 -5تاثريالعالقــة مــع البيئــة املحيطــة وتأثريهــا عــى الطــاق:
تأثــر البيئــة املحيطــة واالرس خــال الــزواج يف طيلــة مرحلــة
الــزواج ،ومشــاعر االفــراد املطلقــن ورشيــك الحيــاة الســابق
وتأثــر هــذا املوضــوع عــى قــرار الطــاق.
 -6تأثــر العالقــة الجنســية عــى الطــاق :التناســب الجنــي
مــع رشيــك الحيــاة الســابق ،رغبــة األزواج يف انجــاب االطفــال
وتأثــر املشــاكل يف هــذا املوضــوع عــى قــرار الطــاق.
 -7تأثــر العنــف عــى الطــاق :الترصفــات التــي تحتــوي عــى
العنــف الجســدي ،والنفــي ،والجنــي بهــدف الســيطرة عــى
رشيــك الحيــاة الســابق التــي يقــوم بتطبيقهــا األطــراف طيلــة
فــرة الــزواج ،وكــرة حدوثهــا ،ومربراتهــا وتأثــر هــذه املواضيــع
عــى ق ـرار الطــاق.
 -8الخيانــة :حــدوث او عــدم حــدوث خيانــة طيلــة فــرة
الــزواج وتأثــر هــذه الحالــة عــى قــرار الطــاق.
 -9املــرض :وجــود او عــدم وجــود مــرض خطــر عنــد األزواج
او يف البيئــة املحيطــة وعنــد احــد افـراد العائلــة يف فــرة الــزواج،
واملشــاكل املتعلقــة بهــذه الحالــة وتأثــر هــذه الحالــة عــى قـرار
الطــاق.
مرحلــة الطــاق :يف هــذا القســم يوجــد أســئلة متعلقــة بالتفكــر
بالطــاق يف مرحلــة الــزواج ،ومتــى بــدأ اول التفكــر بالطــاق
وموضــع الطــاق ،ســواء كان يوجــد مرحلــة أراد فيهــا الشــخص
او رشيــك الحيــاة الســابق الطــاق الي ســبب مــن األســباب ومل
يســتطع ان يتــم عمليــة الطــاق ،ومتــى تحديــدا تــم اتخــاذ
الق ـرار بالطــاق ،واالشــياء التــي قــام الشــخص ورشيــك الحيــاة
الســابق بالقيــام بهــا مــن بعــد اتخــاذ قـرار الطــاق ،ورود فعــل
البيئــة املحيطــة عــى قــرار الطــاق ،ســواء كان يوجــد مرحلــة
قــام فيهــا الشــخص او رشيــك الحيــاة الســابق يف تــرك املنــزل
قبــل الطــاق ام ال ،وحالــة اخــذ الدعــم مــن مستشــار الــزواج
او معالــج العالقــة الزوجيــة يف هــذه املرحلــة ،وحالــة الصلــح
مــع رشيــك الحيــاة الســابق مــن بعــد اتخــاذ قــرار الطــاق
وســواء كان يوجــد اشــخاص مطلقــن ام مل يكــن يوجــد يف البيئــة
املحيطــة.

املرحلــة القانونيــة :يف هــذا القســم يتــم تغطيــة كافــة املشــاكل
املتعلقــة بتأثــر املواضيــع القانونيــة (النفقــة ،الواليــة ،تقاســم
األمــوال ،التعويــض الــخ) و تاثريهــا عــى قــرار الطــاق ،دور
وارشــادات املحامــي يف مرحلــة الطــاق ،واســباب الطــاق املقــدم
املحكمــة ،التحقيقــات العامــة املتعلقــة باملرحلــة القانونيــة،
تقييــم املــدة مــا بــن تقديــم طلــب الطــاق حتــى اإلقــرار
بالطــاق ،التقييــات املتعلقــة باإلجــراءات القانونيــة مثــل
النفقــة ،الواليــة ،تقاســم األمــوال ،والتعويــض ،ســواء كان القــايض
قــد قــام بتوجيــه الشــخص اىل استشــارى ،خبــر الخدمــات
االجتامعيــة او اىل مستشــار االرسة ام ال و مــا مــدى تأثــر هــؤالء
األشــخاص عــى مرحلــة الطــاق ،ومســتوى املعلومــات املرتبطــة
مبراكــز استشــارات االرسة .
 .2.1.2.1مقابــات مــع مطبــق القانــون (القضــاة  ,املحامــن ,
ب ـراء املحكمــة)
تــم تطبيــق ثالثــة مناهــج لقــاء نوعــي تبلــغ مدتهــا حــوايل
ســتون دقيقــة مــع مطبقــي القانــون يف املقابــات الفرديــة
املتعمقــة التــي أجريــت معهــم مكونــة مــن أســئلة عامــة
مشــركة ولكــن تحتــوي عــى أســئلة خاصــة بشــخصيات مهنــة
املشــركني (قــايض ،محامــي ،خبــر محكمــة) .كل اســتامرة،
تتألــف مــن األقســام التــي تحتــوي عــى أســئلة مشــركة واســئلة
متعلقــة مبجــال مهنتهــم واختصاصهــم.
املقدمــة  :يف هــذا القســم يوجــد أســئلة متعلقــة بتحضــر
األشــخاص الــذي تــم لقائهــم اىل لعمــل املقابلــة ومعرفــة
اختصــاص األشــخاص :ومــدة العمــل يف مجــال اختصاصهــم،
وخــرة ومــدة العمــل يف املدينــة التــي اجــري فيهــا املقابلــة،
والتقييــات املتعلقــة باختيــار القضــاة املتزوجــن وأصحــاب
األطفــال يف محاكــم االرسة.
املفهــوم العــام للطــاق  :يف هــذا القســم يوجــد وجهــات نظــر
مطبقــي القانــون (قــايض ،محامــي ،خبــر محكمــة) الــذي تــم
لقائهــم حــول الطــاق ،واألســباب التــى تــؤدى اىل الطــاق
والتقييــات املتعلقــة بنســب حــاالت الطــاق يف تركيــا ىف هــذا
الجــزء مــن وجهــة نظــر مطبقــي القانــون (قــايض ،محامــي،
خبــر محكمــة) .
تقييــم القضــاة واملحامــن لنــص القانــون املــدين وتطبيقــه :تــم
يف هــذا القســم دراســة تقييــات القضــاة واملحامــن اإليجابيــة
والســلبية حــول املــواد التــي تنظــم الطــاق يف القانــون املــدين
واقرتاحــات التعديــل لديهــم :وتقييامتهــم حــول املــواد (املــواد
بــن املــادة  )166 – 161التــي تحــدد أســباب الطــاق يف القانــون
املــدين ،واملعلومــات التــي يقدمهــا املحامــن اىل األشــخاص الذيــن

يتقدمــون لهــم بطلــب الطــاق ،واتجاهــات املحامــن ،والقضــاة
وخــراء املحاكــم يف توجيــه األزواج اىل الصلــح او اىل الطــاق
بالتفــاوض ،واالراء املتعلقــة بخدمــة الوســاطة يف محاكــم االرسة،
واكــر اســباب الطــاق التــي يتقــدم بهــا األزواج لطلــب الطــاق
بشــكل عــام ،ومــدى اختــاف هــذه املــررات يف الحــاالت
األخــرى ،اســباب الطــاق التــي تكــون لهــا االلولويــة يف ملفــات
املحامــن او التــي ليــس لهــا أي مــكان يف هــذه امللفــات ،مــدة
دعــوات الطــاق بالتفــاوض ودعــوات الطــاق بالنــزاع ،عــدد
الجلســات الوســطي ،يف أي الحــاالت يتخــذ القــايض فيهــا ق ـرار
الطــاق مــن الجلســة األوىل.
قــرار الطــلاق :يف هــذا القســم متــت دراســة املواضيــع مثــل
تقييــات املحامــن وخــراء املحاكــم اإليجابيــة والســلبية
املتعلقــة بامللفــات التــي تــم فيهــا اتخــاذ ق ـرار االنفصــال :تأثــر
قـرار االنفصــال للمحامــن وخــراء املحاكــم عــى اســتمرار الــزواج
مــع الوضــع ىف االعتبــار مبــدة االنفصــال املحــددة يف القانــون،
مــدة االنفصــال العامــة التــي يقــر بهــا القضــاة.
الواليــة :يف هــذا القســم يوجــد مــدى تأثــر الواليــة عــى اتخــاذ
األشــخاص قــرار الطــاق ،والتقييــم اإليجــايب والســلبي للمــواد
املتعلقــة بالواليــة يف القانــون املــدين ،ويف أي الظــروف يتــم فيهــا
منــح الواليــة اىل االب ،واالقرتحــات والحلــول ،واملشــاكل التــي
يتــم مواجهتهــا يف التطبيــق او التــي تســاهم بــدور إيجــايب يف
موضــوع الواليــة.
تقســيم امللكيــة :يف هــذا القســم تــم تســليط الضــوء اىل مــدى
تأثــر تقســيم املكليــة عــى اتخــاذ األشــخاص قــرار الطــاق،
والتقييــم اإليجــايب – الســلبي للمــواد املتعلقــة ب تقســيم
امللكيــة يف القانــون املــدين ،االقرتاحــات والحلــول واملشــاكل التــي
يتــم مواجهتهــا يف التطبيــق او التــي تســاهم بــدور إيجــايب يف
موضــوع تقســيم امللكيــة.
النفقــة :يف هــذا القســم يوجــد أســئلة متعلقــة مبــدى تأثــر
النفقــة عــى اتخــاذ األشــخاص قــرار الطــاق ،والتققيــات
اإليجابيــة – الســلبية حــول النفقــة املشــركة ونفقــة املســكن
املتعلقــة مبرســوم النفقــة يف القانــون املــدين ،ويف أي الظــروف
يقــوم املحامــن بطلــب النفقــة ،واالقرتاحــات والحلــول واملشــاكل
التــي يتــم مواجهتهــا يف التطبيــق او التــي تســاهم بــدور
إيجــايب يف موضــوع النفقــة ،واالســئلة املتعلقــة بحــاالت الذيــن
ال يســتطيعون الحصــول عــى النفقــة يف حــال إعطــاء الحكــم
بتقديــم النفقــة.
التعويــض :يف هــذا القســم متــت دراســة األمــور مثــل مــدى
تأثــر التعويــض عــى اتخــاذ األشــخاص لق ـرار الطــاق ،والتقييــم
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اإليجــايب – الســلبي للمــواد املتعلقــة بالتعويــض يف القانــون
املــدين ،ويف أي ظــروف يقــوم املحامــن بطلــب التعويــض،
وقــرارات القضــاة املتعلقــة بالنفقــة.
تقييــم خدمــات االستشــارة القانونيــة :يف هــذا القســم متــت
دراســة ســواء كان يوجــد خدمــات استشــارية ودعــم مقــدم اىل
األشــخاص يف مرحلــة الطــاق يف تركيــا مــن قبــل الدولــة ،وماهــي
نــوع الخدمــات املقدمــة ،ســواء كان يوجــد ملفــات توجــه مــن
قبــل املحامــن والقضــاة اىل الخــراء الذيــن يعملــون يف املحاكــم،
واىل أي الخــراء يتــم توجيههــا ،وماهــي أســباب عــدم تحويلهــا
بشــكل مســتمر اذا مل تكــن تحــول ،ســواء كان لديهــم يف تحويــل
األزواج اىل هــذا النــوع مــن الخــراء ،ومســاهمة الطبيــب
النفــي ،واالستشــارى وخــراء الخدمــات االجتامعيــة يف مرحلــة
الطــاق ،ومســتوى املعلومــات واملعرفــة ،والتقييــات املتعلقــة
بالتقاريــر املحــرة واملتعلقــة بالعالقــات املقامــة مــع األشــخاص
املطلقــن ،ومســتوى املعلومــات حــول مراكــز االستشــارة االرسيــة،
ســواء كان يوجــد ملفــات يحولهــا املحامــن اىل مراكــز االستشــارة
االرسيــة ام ال.
تقييــات القضــاة المكانيــات املؤسســات  :يف هــذا القســم
يوجــد تقييــات متعلقــة باملعــدل الوســطي لعــدد دعــوات
الطــاق التــي يــرف عليهــا القضــاة والعــدد املثــايل الــذي
يجــب ان يكــون ،والتقييــات املتعلقــة مبــدة العمــل الوســطي
يف الدعــوة الواحــدة ومســتوى معلومــات مطبقــي القانــون
(القضــاة  ,املحامــن  ,خــراء املحكمــة) يف موضــوع القانــون.
تقييــات خــراء املحكمــة المكانيــات املؤسســات :يف هــذه
القســم متــت دراســة صالحيــات ومســؤوليات خــراء املحاكــم
يف دعــوات الطــاق التــي يعملــون بهــا :دور الطبيــب النفــس،
املــريب ،وخبــر الخدمــة االجتامعيــة ومستشــاري االرسة :الغــرف
املســتقلة لخــراء املحاكــم ،والحقــوق الذاتيــة ،وعــدد العاملــن،
وتخصيــص العربــات ،ومصاريــف املواصــات ،والتقييــات
املتعلقــة مبواضيــع عمــل االمــن ،واملشــاكل املتلعقــة مبراســم
والتدريــب املهنــي لخــراء املحاكــم.
مهمــة وصالحيــات خــراء املحاكــم :يف هــذا القســم تــم تقديــم
اإلجابــات مــن قبــل خــراء املحاكــم عــن مــكان خــراء املحاكــم
يف نظــام الحكــم ،ووجهــة نظــر القضــاة ،واملحامــن والخــراء
االخريــن تجــاه خــراء املحاكــم ،ويف أي الحــاالت يقــوم القضــاة
مبشــاركة خــراء املحاكــم يف العمليــة ،ومشــاركة خــراء املحاكــم
يف العمليــة ،األبحــاث والدراســات التــي تجــرى املتعلقــة باســباب
الخــاف بــن األط ـراف ،عــدد امل ـرات التــي يجتمعــون بهــا مــع
األطـراف ،ويف أي األوســاط يقومــون بلقــاء األطـراف ،وكــم مــدة
اللقــاء ،األســئلة التــي يطرحونهــا عــى األطـراف ،املواضيــع التــي
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يقومــون بالتحويــل بهــا ،االختالفــات التــي تنشــئ يف التحويــات
عــى حســب الحــاالت املختلفــة ،التقاريــر املجهــزة مــن نتائــج
األبحــاث والتوقعــات مــن خــراء املحاكــم اثنــاء الجلســات مــع
نســبة االخــذ بعــن االعتبــار بالتقاريــر عنــد اتخــاذ القــرار،
وجــود او عــدم وجــود حــق التكلــم ،املهــام التــي تقــدم مــن
قبــل املحكمــة.

والســن ،والتعليــم ،والوضــع االجتامعــي االقتصــادي ،واملنطقــة
التــي يعيشــون بهــا .تــم تحقيــق لقــاءات يف  29مدينــة متثــل
 12منطقــة مــن خــال االعتــاد عــى املســتوى  .IBBS-1يف
عمليــة اختيــار املــدن املمثلــة للمناطــق تــم النظــر اىل نســب
حــاالت الطــاق يف مــدن تلــك املنطقــة وتــم اختيــار املدينــة ذات
نســبة الطــاق األكــر .اذا كان يوجــد اكــر مــن مدينــة يف
املنطقــة لديهــا نســبة طــاق مرتفعــة تــم اختيــار املــدن
التــي اعتقــد بأنهــا ســوف تقــدم نتائــج اكــر ضــان واكــر
ســهولة يف تطبيــق البحــث ،مــن بــن هــذه املــدن التــي
لديهــا نســب طــاق قريبــة جــدا مــن بعضهــا البعــض وذلــك
مــن ناحيــة البحــث .يف حــاالت عــدم التمكــن مــن الوصــول
اىل اعــداد املقابــات املطلوبــة تــم اجــراء املقابــات يف املــدن
األخــرى التابعــة لنفــس املنطقــة .تــم تقديــم اعــداد املقابــات
مــع األشــخاص املطلقــن يف املــدن املشــمولة يف البحــث يف
الجــدول .1

 .2.2.1العينة
عينــة البحــث ،هــي األشــخاص املطلقــن يف تركيــا يف عــام 2002
ومــا بعــد ،مــن فئــة العمــر  18وما فــوق والذيــن مازالــوا مطلقني

يف حالتهــم املدنيــة .تــم العمــل عــى توزيــع املقابــات يف جميــع
انحــاء تركيــا وذلــك مــن خــال التفكــر بــأن أســباب الطــاق
واإلجــراءات القانونيــة الحاصلــة تختلــف عنــد األشــخاص عــى
حســب اختــاف الخــواص الدميوغرافيــة مثــل اختــاف الجنــس،
الجدول  .1توزيع عينة املقابالت التي أجريت مع األشخاص املطلقني

املحقق

العينة  -املستهدف
 IBBSاملنطقة 1

املدينة املختارة

ذكر

انثى

مجموع

ذكر

انثى

مجموع

إسطنبول TR1 -

اسطنبول
تكري داغ
بالك اسري
ازمري
موغال
اوشاك
اسيك شهري
دوزجه
انقرة
كارامان
انطاليا
مرسني
هاتاي
كرك كاله
قيرسي
زوكولداك
سينوب
جوروم
كرياسون
ارتوين
ارزينجان
ارزوروم
اغدر
تونجيل
فان
غازي عنتاب
شانيل اورفا
بامتان
مردين

21
7
7
11
9
8
9
8
11
7
9
9
7
7
7
6
5
7
6
5
5
6
5
7
6
5
200

21
7
7
11
9
8
9
8
11
7
9
9
7
7
7
6
5
7
6
5
5
6
5
7
6
5
200

42
14
14
22
18
16
18
16
22
14
18
18
14
14
14
12
10
14
12
10
10
12
10
14
12
10
400

21
3
11
16
4
8
9
8
15
4
11
8
6
4
10
9
3
5
6
0
0
4
6
2
9
12
3
0
3
200

23
7
7
11
8
9
7
10
10
10
7
11
8
3
11
3
7
9
4
3
4
2
5
9
4
8
5
4
1
210

44
10
18
27
12
17
16
18
25
14
18
19
14
7
21
12
10
14
10
3
4
6
11
11
13
20
8
4
4
410

غرب مرمرة TR2 -
ايجي TR3 -
رشق مرمرة TR4 -
غرب االناضول TR5 -
البحر األبيض TR6 -
وسط االناضول TR7 -
غرب البحر األسود TR8 -
رشق البحر األسود TR9 -
رشق شامل االناضول TRA -
الرشق األوسط لالناضول TRB -
جنوب رشق االناضول TRC -

املجموع

م التخطيــط يف بدايــة البحــث اىل الوصــول اىل مجمــوع
زوج داخــل اللقــاءات وذلــك مــن اجــل إمكانيــة دراســة شــكل
التحليــل والتفســر مــن قبــل األط ـراف لقصــة الطــاق واألمــور
الحادثــة يف هــذه املرحلــة .ولكــن مل يتــم التمكــن مــن اجــراء
لقــاءات اال مــع ســتة ازواج فقــط الجــل أســباب انفصــال األزواج
بشــكل ســلبي يف اغلــب اللقــاءات ،وعــدم رضائهــم يف مشــاركة
معلومــات اتصــال رشيــك الحيــاة الســابق الــذي انفصلــوا عنــه،
وعــدم وجــود معلومــات االتصــال التابعــة لرشيــك الحياة الســابق
مــن بعــد الطــاق ،وبســبب تــزوج رشيــك الحيــاة الســابق بعــد
الطــاق بالنســبة بعــض األزواج ،ورفــض االعــداد القليلــة مــن
رشيــك الحيــاة التــي متكنــا مــن الوصــول اليهــا لطلــب لقاءنــا،
وعــدم التمكــن مــن اخــذ الدعــم مــن املحامــن والقضــاة مــن
50

اجــل اج ـراء اللقــاء بســبب عقــد الرسيــة املحامــى – العميــل
عينــة البحــث ملطبقــى القانــون (القضــاة  ,املحامــن  ,خــراء
املحكمــة) ،تتكــون مــن املحامــن املختصــن يف موضــوع الطــاق،
الذيــن يعملــون يف املدينــة التــي أجريــت فيهــا مقابــات
األشــخاص املطلقــن ،وقضــاة املحاكــم االرسيــة واالستشــاريني ،
واألطبــاء النفســيني وخــراء املحاكــم وخــراء الخدمــة االجتامعيــة.
توزيــع القضــاة ،واملحامــن وخــراء املحاكــم الــذي تــم اللقــاء
معهــم عــى شــكل مطبقــي القانــون يف البحــث عــى حســب
املــدن موضحــة يف الجــدول .2
واضافــة اىل املجموعتــن تلــك تــم اج ـراء الدراســة مــن الناحيــة

الجدول  .2توزيع عينة املقابالت التي أجريت عىل مطبقي القانون(القضاة  ,املحامني  ,خرباء املحكمة) والخرباء
العينة  -املستهدف

املحقق

 IBBSاملنطقة 1

املدينة املختارة املحامي القايض خبري املحكمة املجموع

إسطنبول TR1 -

اسطنبول
تكري داغ
بالك اسري
ازمري
موغال
اوشاك
اسيك شيهر
دوزجه
انقرة
كارامان
انطاليا
مرسني
هاتاي
كرك كاله
قيرسي
زوكولداك
سينوب
جوروم
كرياسون
ارزينجان
اغدر
تونجيل
فان
غازي عنتاب
شانيل اورفا
بامتان

غرب مرمرة TR2 -
ايجي TR3 -
رشق مرمرة TR4 -
غرب االناضول TR5 -
البحر األبيض TR6 -
وسط االناضول TR7 -
غرب البحر األسود TR8 -
رشق البحر األسود TR9 -
رشق شامل االناضول TRA -
الرشق األوسط لالناضول TRB -
جنوب رشق االناضول TRC -

املجموع

19

املحامي

القايض

خبري املحكمة

املجموع

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

4

2

1

2

5

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

3

1

2

6

2

1

1

4

2

3

1

6

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

-

-

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

-

1

2

2

1

1

4

2

1

1

4

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

39

26

26

91

40

26

27

93
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املفهوميــة مــن وجهــة النظــر االجتامعيــة ،والنفســية والقانونيــة
لحالــة الطــاق مــن خــال اج ـراء لقــاءات مــع مجمــوع تســعة
مــن االكادميــن القانونيــن ،والنفســيني واالجتامعيــن الذيــن
يقومــون بإجـراء االعــال االكادمييــة يف مواضيــع الطــاق واالرسة.
 .3.2.1التطبيــق و فريق عمل املرشوع
اختيــار وتدريــب املحاوريــن يف البحــث ،وخطــة البحــث امليــداىن
وتطبيقهــا ،وإدخــال البيانــات ومراجعتهــا بدقــة تــم مــن قبــل
معهــد األبحــاث االجتامعيــة ابســوس .تــم إمتــام مرحلــة جمــع
بيانــات البحــث يف تاريــخ  13أكتوبر/ترشيــن األول – 11
ديســمرب/كانون األول  .2014اثنــاء عمــل امليــداىن أي العمــل
امليــداين قامــت اإلدارة باملشــاركة يف بعــض اللقــاءات يف املــدن
املختلفــة عــى كمراقــب.
تــم تشــكيل فريــق مــن املرشفــن امليدانيــن يف كادر املــروع،
واملراقبــن امليدانيــن ،ومــدراء البيانــات والتكويــد مــن األشــخاص
الذيــن يعملــون بــدوام كامــل يف ابســوس .يف البحــث قــام 18
محــاور خبــر مــدرب عــى العلــوم االجتامعيــة ،بالعمــل يف
مرحلــة جمــع البيانــات يف موضــوع املقابــات وجهــا لوجــه.
قبــل بــدء البحــث تــم تقديــم التدريــب التقنــي الخــاص مــع
تطبيقــات جلســة املقابلــة والتطبيقــات امليدانيــة التــي تســتخدم
يف األبحــاث ذات املواضيــع الحساســة ورشح الجهــة القانونيــة
واالجتامعيــة للطــاق ومهــارات اللقــاء النوعــي اىل املحاوريــن
مــن قبــل مديــر املــروع واملستشــارين .وفضــا عــى ذلــك
تــم اســتامع تســجيالت الصــوت لجميــع العمــل امليــداين وتــم
اســتخدامها يف التعليقــات الشــخصية والجامعيــة.
تــم تحقيــق تأمــن األشــخاص املطلقــن ومطبقــي القانــون
لالشــراك ضمــن البحــث ،والقيــام باالعــال اللوجيســتية مثــل
الحصــول عــى املواعيــد وتحضــر الربنامــج اليومــي مــن قبــل
فريــق بحــث مكــون مــن مرشفــن اثنــن وخمســة باحثــن مــن
مكتــب مركــز ابســوس وذلــك مــن خــال الهاتــف .تــم اج ـراء
املقابــات مــع األشــخاص بشــكل فــردي يف انســب األماكــن
وانســب األوقــات مــن خــال تحديــد املواعيــد مســبقا وذلــك
بســبب ان موضــوع البحــث حســاس وخــاص جــدا .اثنــاء تأمــن
املشــاركني ىف البحــث  ،تــم توجيــه اىل املشــاركني ىف البحــث
أســئلة حــول وضعهــم الحــايل فيــا اذا كانــوا مطلقــن ام ال،
وتاريــخ الطــاق وســواء كانــوا االن متزوجــن ام ال وذلــك مــن
اجــل معرفــة توافقهــم مــع العينــة املســتهدفة للبحــث.
تــم اســتخدام قاعــدة بيانــات ابســوس بشــكل كبــر مــن اجــل
اللقــاءات الشــخصية ،ويف نفــس الوقــت تــم العمــل يف البحــث
عــن املشــاركني ىف البحــث مــن خــال التواصــل مــع الجمعيــات،

واملؤسســات ،وجمعيــات التعــاون االجتامعــي ومؤسســات
التضامــن يف املــدن التــي تــم فيهــا البحــث ،وتــم التواصــل مــع
وســائل التواصــل االجتامعــي التــي كونهــا املطلقــن .وفضــا عــى
ذلــك تــم طلــب ان يكــون األشــخاص املطلقــن الــذي تــم لقائهــم
مرجــع لألشــخاص االخريــن (تطبيــق كــرة الثلــج) .وتــم تحقيــق
املقابــات مــع القضــاة واملدعــون العامــون مــن خــال املوافقــة
التــي قدمهــا املجلــس االعــى للقضــاة واملدعــون العامــون.
تــم الحصــول عــى تســجيالت صوتيــة املشــاركني ىف البحــث
اثنــاء اللقــاء وذلــك مــع اخــذ موافقتهــم ،وتــم تســجيل اقوالهــم
كتابيــا يف الحــاالت التــي مل يوافقــوا بهــا عــى تســجيل صوتهــم .يف
نهايــة كل مقابلــة كان املحاوربيــن يقومــوا بتحميــل اســتامرات
امللفــات التــي تــم فيهــا تســجيل املالحظــات العامــة املتعلقــة
بــذاك املقابلــة  ،وتاريــخ املقابلــة  ،واملدينــة التــي يعيــش فيهــا
الشــخص ،وســنه ،وجنســه ،وامتالكــه لألطفــال ،ومــدة الــزواج
واملســتوى التعليمــي وتحميــل تســجيالت الصــوت اىل قاعــدة
بيانــات ابســوس بشــكل يومــي.
تــم تحضــر برنامــج اللقــاء اليومــي للمحاوريــن عــى شــكل
يتــم اج ـراء  4 – 3لقــاءات عــى األكــر يف اليــوم الواحــد وذلــك
مــن خــال االخــذ بعــن االعتبــار بالظــروف اللوجيســتية .متــت
متابعــة األداء امليــداين ملســاعدي املــروع بشــكل يومــي مــن
خــال التقاريــر التــي كانــوا يشــاركونها يف نهايــة اليــوم.
 .4.2.1مراحل التحليــل ،والتدقيق وتقديم التقارير
متــت تفريــغ جميــع تســجيالت صــوت اللقــاءات التــي أجريــت
يف ضمــن العمــل النوعــي بشــكل خطــي ويف وســط ديجيتــال.
وفضــا عــى ذلــك تــم تدويــن لقــاءات األشــخاص عــى منــط
األســئلة يف برنامــج االكســل مــن اجــل إمكانيــة تحليــل اللقــاءات
املدونــة بشــكل اســهل.
تــم ادخــال بيانــات األســئلة املغلقــة التــي متــت تعبئتهــا يف
اللقــاءات التــي أجريــت مــع األشــخاص .وفضــا عــى ذلــك تــم
ادخــال بيانــات اســتامرة امللفــات التــي حرضهــا املرشفــن يف
اللقــاءات .هــذه امللفــات تحتــوي عــى املعلومــات الدميوغرافيــة
األساســية لألشــخاص الــذي تــم لقائهــم وعــى تاريــخ اللقــاء
وموعــده.
وتــم أيضــا ادخــال بيانــات مفاتيــح الرمــوز التــي قــام املرشفــن
بتعبئتهــا اثنــاء كل مقابلــة .تــم جعــل اجابــات األشــخاص عــى
شــكل بيانــات رقميــة مــن خــال ترميــز مواضيــع أســباب
الطــاق ،ونــوع دعــوة الطــاق (بالتفاوض/بالنــزاع) ،النفقــة،
والواليــة ،وتقاســم األمــاك ،وحالــة التقــدم بطلــب التعويــض يف

مرحلــة اإلج ـراءات القانونيــة والدرايــة واملعرفــة بوجــود مراكــز
الخدمــات االجتامعيــة ،التــي كان اســمها ســابقا مراكــز استشــارة
االرسة .امــا يف املقابــات مــع مطبقــي القانون(القضــاة  ,املحامــن
 ,خــراء املحكمــة) تــم جعلهــا بحالــة رقميــة مــن خــال
ترميــز التقييــات املتعلقــة اكــر باســباب الطــاق ،والنفقــة،
والواليــة ،وتقاســم األمــاك ومواضيــع التعويــض وتأثريهــا
الســلبي – اإليجــايب عــى قــرار الطــاق ،والتقييــات
املتعلقــة بالتطبيــق ،وتوجيــه مطبــق القانــون األزواج اىل
الصلــح او اىل الطــاق بالتفــاوض ،والتقييــات املتعلقــة بتقاريــر
املحاكــم.
امللفــات ،ومفتــاح الرمــوز واســتامرات األســئلة املغلقــة
التــي تــم إدخالهــا مــن اجــل اختبــار وثوقيــة وصالحيــة
البحــث او الدراســة تــم مراجعــة ادخــال البيانــات مــن
خــال إدخالهــا مــرة ثانيــة بنســبة  ،15%امــا تســجيالت
الصــوت تــم ســاع  14%منهــا وتــم مراجعــة جــودة
تدوينهــا .وفضــا عــى ذلــك تــم اختبــار صالحيــة البيانــات
الرقميــة مــن خــال مراجعــة البيانــات املنطقــي .ويف
هــذا الســياق تــم تدقيــق األجوبــة املقدمــة اىل أســئلة
معرفــة رشيــك الحيــاة الســابق قبــل الــزواج ،والتقــدم
اىل املحكمــة مــن بعــد اتخــاذ قــرار الطــاق ،ومــدة
املحكمــة وعالقاتهــم مــع انفســهم وعالقاتهــم مــع بعضهــم
البعــض ،والعالقــة بــن ســن الشــخص الــذي تــم لقائــه مــع مــدة
اســتمرار زواجــه وســن زواجــه .ومــدى توافــق امتــاك األطفــال
وعــدد األطفــال مــع ســن الشــخص والتفــاوت يف الســن بــن
األزواج.
 .3.1التعريف واملفاهيم
متــت دراســة األجابــات التــي قدمهــا األشــخاص املطلقــن يف
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التقاريــر عــى حســب حالتهــم الدميوغرافيــة:
شــخص مطلــق :األشــخاص الذيــن قامــوا بإنهــاء حياتهــم الزوجيــة
بشــكل رســمي اعتبــارا مــن عــام .2002
الجنس :جنس الشــخص الذي تم مقابلته.
مجموعــات االعــار :تــم تصنيــف األشــخاص الــذي تــم مقابلتهــم
اىل اربــع مجموعــات اعــار وهــي مجموعــة اعــار  25ســنة ومــا
دون ،مجموعــة  ،34 – 25مجموعــة  ،49 – 35ومجموعــة 50
ســنة ومــا فــوق.
الوضــع التعليمــي :تــم تصنيــف األشــخاص الــذي تــم مقابلتهــم
اىل ثالثــة مجموعــات وذلــك عــى حســب مســتواهم التعليمــي.
مجموعــة االميــن و خريجــى املــدارس االبتدائيــة تتالــف مــن:
الذيــن مل يكملــوا مرحلــة التعليــم األساســية ،خريجــى املــدارس
االبتدائيــة واملــدارس املتوســطة .املجموعــة الثانيــة هــي خريجــى
الثانويــة واملــدارس التــي تعادلهــا ،املجموعــة الرابعــة هــي
خريجــى التعليــم العــايل .هــذه املجموعــة تتكــون مــن خريجــى
املعاهــد والجامعــات وأصحــاب الدراســات العليــا.
مــدة الــزواج :تــم تصنيــف األشــخاص الــذي تــم لقائهــم اىل

أربعــة مجموعــات عــى حســب مــدة الــزواج وهــي اقــل مــن 1
ســنة ،مــا بــن  5 – 1ســنوات 10 – 6 ،ســنوات و  10ســنوات

ومــا فــوق

امتــاك أطفــال :تــم تصنيــف األشــخاص الــذي تــم
لقائهــم عــى حســب امتالكهــم لألطفــال :الذيــن ليــس
لديهــم أطفــال ،أصحــاب  2 – 1طفــل ،والذيــن لديهــم اكــر مــن
 2طفــل.

األرسة والزواج والطالق
الطالق قبل فرتة الجمهورية
الطالق خالل فرتة الجمهورية
أثر الطالق عىل الفرد والطفل
القانون يف حالة الطالق
الوساطة يف الطالق

الفصل 2

التح ّول القانوين الذي حدث يف موضوع
الطالق خالل تاريخ الجمهورية ،أسباب
الطالق وخدمات الطالق

التح ّول القانوين الذي حدث يف موضوع الطالق خالل تاريخ الجمهورية ،أسباب الطالق وخدمات الطالق
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يف هــذا القســم متــت مناقشــة املعطيــات املتعلّقــة بالــزواج.
حيــث تــم يف بدايــة القســم اإلســتعراض بشــكل موجــز ملفاهيــم
كل مــن األرسة ،الــزواج والطــاق كــا تــم تقديــم تاريــخ موجــز
عــن الطــاق يف القانــون الــريك إلبــراز التحــ ّول القانــوين يف
موضــوع الطــاق .يف هــذا الصــدد تــم تنــاول الطــاق وفــق
الرشيعــة اإلســامية ومجــاالت تطبيقــه يف الواليــة العثامنيــة
ثــم تــم بعــد ذلــك توضيــح تط ـ ّور مؤسســة الطــاق يف القانــون
العثــاين .بعــد ذلــك تــم إســتعراض إعتــاد القانــون املــدين
الــريك بعــد عهــد الجمهوريــة مــع اإلبتــكار الثــوري الــذي
أجــازه هــذا القانــون يف موضــوع الطــاق مــع نقــل التط ـ ّورات
يف القانــون منــذ العــام  1926وحتــى يومنــا هــذا .باإلضافــة
إىل ذلــك متــت اإلشــارة إىل العقبــات واملشــاكل الناجمــة عــن
تطبيــق األحــكام املتعلّقــة بالطــاق يف القانــون الــريك مــع
تقديــم اإلقرتاحــات والتوصيــات لحلــول هــذه املشــاكل.
تــم التوقّــف عــى آثــار الطــاق خصوصــا الطــاق بالنــزاع /
اإلختــاف عــى كل مــن األزواج واألطفــال ،كــا متــت مناقشــة
نظــام “الوســاطة يف الطــاق” يف شــكل مؤسســة توفــر توجيــه
األطــراف إىل الطــاق بالتفــاوض (بــدون نزاعــات) والــذي ينقــذ
األطــراف مــن مصاريــف وتكاليــف التقــايض املرتفعــة باإلضافــة
إىل إنقاذهــم مــن فــرات التقــايض التــي تســتمر ألعــوام طويلــة.
يف هــذا اإلطــار تــم تنــاول الخدمــات ذات املــدى الواســع التــي
يتــم تقدميهــا مــن وزارة األرسة والخدمــات اإلجتامعيــة فيــا
يتعلّــق بالوســاطة األرسيــة.
 .1.2األرسة ،الزواج ،الطالق
 .1.1.2مفهوم األرسة
بإعتبارهــا ظاهــرة إجتامعيــة تعتــر األرسة أول وحــدة
مجتمعيــة تظهــر مــع بدايــة الحيــاة البرشيــة .كــا انــه عنــد
دراســة التط ـ ّور التاريخــي لــأرسة يُالحــظ ظهــور تاريــخ األرسة
بأنــواع مختلفــة يف الثقافــات املختلفــة .ميكــن تقديــم أمثلــة
عــى هــذه األنــواع متمثّلــة يف كل مــن أنــواع األرس الصغــرة
والكبــرة ،الــزواج األحــادي ،تعــ ّدد األزواج ،تعــ ّدد الزوجــات،
األبويــة ،األموميــة واألرس الدميقراطيــة الحديثــةKılıç, 2014:( .
.)21
جميــع أنــواع التطــورات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
التــي تحــدث يف املجتمــع تؤثــر بشــكل كبــر عــى بنيــة األرسة
داخــل املجتمــع .عــى الرغــم مــن هــذه التطــورات تواصــل
األرسة تواجدهــا يف شــكل مجتمــع مقــاوم للتطــ ّورات .جميــع
أنــواع الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا عــن طريــق الدولــة
والتــي تعتــر مــن املهــام ذات املقاييــس الكبــرة مثــل التأمــن

اإلجتامعــي ،املســاعدات اإلجتامعيــة والرتبيــة الوطنيــة جميعهــا
مل تقلّــل مــن أهميــة األرسة .مــع األخــذ يف اإلعتبــار األهميــة
التــي تحملهــا األرسة يف املجتمــع الــريك فقــد تــم حاميــة تواجــد
األرسة ودعــم تط ّورهــا عــن طريــق الدولــة بشــكل خــاص .تــم
منــح االولويــة لبعــض املبــادئ األساســية املتعلّقــة بحاميــة
األرسة يف دســتور جمهوريــة تركيــا للعــام  .1982تتواجــد هــذه
املبــادئ األساســية يف املــواد املرق ّمــة  20 ،10 ،41و  174مــن
الدســتور)Öztan, 2004: 4( .
 .2.1.2مفهوم الزواج
الــزواج هــو إتحــاد شــخصني بجنســن مختلفــن بشــكل قانــوين
لخلــق رابطــة رشاكــة الحيــاة املتكاملــة والدامئــة (Akıntürk,
 .)Karaman Ateş, 2013: 3ينشــأ مفهــوم الــزواج مبعنــاه
الكامــل بــن األزواج وفــق الرشاكــة يف الحيــاة .الهــدف مــن
الــزواج ليــس الرشاكــة عــى صعيــد العالقــة الجنســية فقــط.
وإمنــا يهــدف إىل إىل تأســيس حيــاة قامئــة عــى الرشاكــة
الزوجيــة بــاإلرادة املشــركة بــن األطــراف والتــي تشــمل جميــع
جوانــب الحيــاة الحلــوة منهــا واملـ ُرةAkıntürk, Karaman ( .
.)Ateş, 2013: 59
الطبيعــة القانونيــة للــزواج مثــرة للجــدل .إلّ أن الــرأي الغالــب
يكــون يف إتجــاه تعريــف الــزواج بإعتبــاره عقــد مــدين فريــد
مــن نوعــهAkıntürk, Karaman Ateş, 2013: 59;( .
 .)Feyzioğlu, 1979: 102حيــث يكــون عــى األطــراف
اإلمتثــال باإللتزامــات القانونيــة طــوال فــرة إســتمرار الــزواج،
كــا اليكــون لهــم الصالحيــات يف إنهــاء هــذه الرابطــة يف الوقــت
الــذي يريدونــه .ميكــن إنهــاء رابطــة الزوجيــة باإلســتناد عــى
األســباب املحــدودة املذكــورة يف القانــون وعــن طريــق الدعــاوى
القضائيــة فقــطAkıntürk, Karaman Ateş, 2013: 59; ( .

.)Feyzioğlu, 1979: 102

 .3.1.2أســباب إنهاء الزواج والطالق
األســباب التــي تــؤدي إىل إنهــاء الــزواج هــي :الوفــاة ،طلــب
فســخ الــزواج يف حالــة اإلختفــاء ،بطــان عقــد الــزواج ،تغيــر
جنــس أحــد األزواج يف وقــت الحــق باإلضافــة إىل موضــوع
البحــث املمثّــل يف الطــاق.
عنــد الحديــث عــن بطــان الــزواج فــإن ذلــك يعنــي إنهــاء
الــزواج وفــق القــرار الصــادر مــن املحكمــة باإلســتناد عــى
أســباب “البطــان املطلــق” أو “البطــان النســبي” .بقــرار
بطــان الــزواج يتــم إنهــاء الــزواج بأثــر إســتباقيDural, ( .
 .)Öğüz, Gümüş, 2013: 91كــا يُعــرف أن الــزواج يصبــح

غــر صالــح بشــكل تلقــايئ يف حالــة تغيــر جنــس أحــد األزواج.
يعتــر الطــاق يف مق ّدمــة األســباب التــي تــؤدي إىل إنهــاء الــزواج
بخــاف الوفــاة ،حيــث يتــم تعريفــه بأنــه إنهــاء رابطــة الزوجيــة
وفــق القــرار الصــادر مــن املحكمــة كنتيجــة للدعــوى القضائيــة
التــي يتــم رفعهــا مــن أحــد االزواج باإلســتناد عــى األســباب
املوضّ حــة يف القانــونGençcan, 2013: 113; Akıntürk, ( .
 .)Karaman Ateş, 2013: 235يعتــر الطــاق مــن الحقــوق
املعــرف بهــا مــن الناحيــة القانونيــة لــكل مــن املــرأة والرجــل.
إلّ أنــه قبــل عهــد الجمهوريــة كانــت حقــوق الطــاق مختلفــة
لــكل مــن املــرأة والرجــل يف عهــد الواليــة العثامنيــة وذلــك وفــق
التأثّــر بأحــكام الرشيعــة اإلســامية .أدنــاه يتــم إســتعراض تطـ ّور
قانــون الطــاق تحــت عنوانــن قبــل وبعــد فــرة الجمهوريــة.
 .2.2الطــاق قبل فرتة الجمهورية
 .1.2.2الطالق يف الرشيعة اإلســامية
الطــاق يف الرشيعــة اإلســامية هــو ســلطة الطــاق مــن جانــب
واحــد هــو جانــب الــزوج فقــط ،حيــث اليكــون هنــاك حاجــة
إلتخــاذ القــرار عــن طريــق القــايض لتنفيــذ الطــاق .يتواجــد يف
الرشيعــة اإلســامية نوعــن مــن الطــاق وفــق األســس والــذي
يــؤدي كل منهــا إىل نتائــج مختلفــة هــا الطــاق الرجعــي
والطــاق البائــن .ميكــن أن يتــم التعريــف عــن الطــاق البائــن
وفــق حالتــه بإســم الطــاق الثالــثVelidedeoğlu, 1965:( .
)8 - 9; Uluç, 2014: 58
يف الطــاق الرجعــي (الطــاق القابــل للرجــوع) اليتــم إنهــاء
رابطــة الزوجيــة بشــكل نهــايئ .حيــث تتــم الطــاق البــن
ووقــوع الطــاق والفصــل النهــايئ مــع إنقضــاء فــرة العــ ّدة.
تســتمر العالقــة الزوجيــة خــال فــرة العــ ّدة ،كــا ميكــن
أن يكــون كل مــن الرجــل واملــرأة وريثــاً لآلخــر خــال فــرة
الع ـ ّدة .خــال هــذه الفــرة يكــون الرجــل ملزم ـاً برعايــة املــرأة
وإيوائهــا .ميكــن أن يرجــع الرجــل مــن الطــاق خــال فــرة
الع ـ ّدة إذا رغــب بذلــك .ووفق ـاً لرجوعــه يتــم تأســيس رابطــة
الزوجيــة مــرة أخــرى)Cansel, 1977: 72( .
الطــاق البائــن (الطــاق الفاصــل) ميكــن أن يظهــر يف شــكلني)1 :
بإســتخدام الرجــل ألنــواع األلفــاظ الرصيحــة التــي توضّ ــح وقــوع
ي”“ ،أنــت
الطــاق البائــن الفاصــل مثــل “أنــت مح ّرمــة عــ ّ
لســت زوجتــي بعــد اآلن” أو “أطلقــك طالقــاً بائنــاً” .حيــث
يتــم إنهــاء رابطــة الزوجيــة بإســتخدام مثــل هــذه األلفــاظ)2 .
يحــدث وقــوع الطــاق البائــن يف حالــة إنقضــاء فــرة العــ ّدة
مــع عــدم رجــوع الرجــل مــن قــرار الطــاق الرجعــي .يكــون
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عــى املــرأة قضــاء فــرة الع ـ ّدة أيض ـاً يف الطــاق البائــن .كــا
هــو الحــال يف الطــاق الرجعــي الميكــن أن يكــون كل مــن
الرجــل واملــرأة وريثــاً لآلخــر خــال فــرة العــ ّدة .كــا يكــون
الرجــل ملزم ـاً برعايــة املــرأة حتــى الــوالدة إذا كانــت حام ـاً.
()Cansel, 1977: 72
بغــض النظــر عــن الفــرق مــن حيــث طــاق رجعــي أو طــاق
بائــن ،فإنــه يف حالــة طــاق الرجــل للمــرأة ثالثــة م ـ ّرات فإنــه
يتــم تطبيــق أحــكام الطــاق الثالــث التــي تــؤدي إىل إنهــاء
الرابطــة الزوجيــة بشــكل نهــايئ وذلــك إعتبــارا ً مــن لحظــة
إســتخدامه النــواع األلفــاظ التــي تــدل عــى وقــوع الطــاق
للمـ ّرة الثالثــة .يف حالــة وقــوع الطــاق الثالــث ،ويف حالــة رغبــة
كل مــن الرجــل واملــرأة بالــزواج مــرة أخــرى ،يجــب عــى املــرة
بعــد إنقضــاء فــرة العـ ّدة أن تتــزوج برجــل آخــر وتتطلّــق منــه،
ثــم تقــي فــرة العـ ّدة الثانيــة حتــى تتم ّكــن مــن زواج زوجهــا
الســابق مــ ّرة اخــرى وفــق أصــول عقــد القــران .يُطلــق عــى
هـ�ذا النـ�وع إسـ�م زواج التحليـ�ل( ( �Cansel, 1977: 73; Velid
)edeoğlu, 1965:8 - 9; Uluç, 2014: 58
 .2.2.2الطــاق يف الوالية العثامنية
تعتــر مجلّــة االحــكام العدليــة املعروفــة إختصــارا ً بإســم
“املجلّــة” التــي تــم إعدادهــا عــن طريــق أحمــد جــودت باشــا
والتــي دخلــت حيّــز النفــاذ يف عــام  1876هــي القانــون املــدين
األول يف العــامل اإلســامي .تعتــر املجلّــة املســتندة بالكامــل
عــى الترشيعــات اإلســامية خطــوة متق ّدمــة يف العهــد الــذي
صــدرت بــه إلّ أنهــا مل توفــر ترشيعــات لقوانــن األوقــاف ،األرسة
واملــراث مــع عــدم كفايتهــا مــن حيــث قوانــن امللكيــات.
تــم إصــدار الترشيعــات الخاصــة بالــزواج والطــاق يف فــرة
الواليــة العثامنيــة وفــق القانــون الخــاص بإســم مرســوم قانــون
األرسة.)Kayabaş, 2009( .
وضــع املرســوم أســس ترشيــع أعــال الــزواج والطــاق وفــق
ســيطرة الدولــة مــع إكــال التطـ ّور إبتــداءا ً مــن تأســيس الواليــة
العثامنيــة لتوفــر عقــد القــران والنــكاح يف حضــور القــايض أو
نائبــه وتســجيله عــن طريــق املحكمــة ،مــع توفــر تســجيل
الطــاق عــن طريــق الــزوج يف غضــون فــرة زمنيــة محــددة
وضــع املرســوم ألول مــ ّرة يف تاريــخ القانــون العثــاين القيــود
معــن .حيــث منــح املرســوم
عــى تعــ ّدد الزوجــات مبقيــاس
ّ
للمــرأة حقــوق وضــع رشط أن تكــون زوجتــه الوحيــدة طــوال
الحيــاة الزوجيــة (املــادة  .)38لــذا يعتــر املرســوم خطــوة غــر
مســبوقة يف إنتشــار الــزواج بزوجــة وحيــدة بشــكل غــر مبــارش
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حيــث تــم إتبــاع هــذا النظــام الجديــد مــن قبــل العديــد مــن
الــدول اإلســامية األخــرى.
وفــق املرســوم يعتــر حــق الطــاق خــاص بالــزوج بصفــة
عا ّمــة .حيــث مل يتــم إضافــة تغيــرات يف ســلطة الــزواج يف
الطــاق بخــاف بعــض النقــاط .وفــق املــواد املرقّمــة 102
و  103مــن املرســوم فــإن الرجــل الراشــد بكامــل قــواه
العقليــة والقــدرة عــى التمييــز يكــون صاحــب ســلطة
الطالق.
بــن املــواد املرقّمــة  119و  131يف املرســوم فقــد تــم
منــح حقــوق إختيــار اإلنفصــال إىل املــرأة عــن طريــق التق ـ ّدم
إىل القــايض وطلــب إنهــاء رابطــة الــزواج وذلــك يف
القســم بعنــوان (حــل رابطــة الــزواج) .يعتــر هــذا األمــر
أحــد أهــم اإلضافــات يف هــذا املرســوم .يعتــر هــذا
الترشيــع متشــابهاً للغايــة مــع مؤسســة الطــاق وفــق
القــرار الصــادر مــن القــايض نتيجــة األســباب املذكــورة يف
القانون.
حيــث ميكــن للمــرأة الطــاق مــن زوجهــا دون إســناد أي نــوع
مــن االخطــاء إىل زوجهــا حيــث يكــون ذلــك وفــق البيــان بأنهــا
مل تعــد تحبّــه وتحــس بــرود املشــاعر تجاهــه حيــث يتــم وقــوع
الطــاق وفــق بيانهــا أمــام القــايض بأنهــا لــن تطلــب املهــر.
حتــى أنــه ميكنهــا أن تطلــب املهــر يف حالــة تواجــد االخطــاء يف
الــزوج .يف كال اإلحتاملــن وملنــع حــدوث النزاعــات باألخــص يف
موضــوع ديــن املهــر تــم وضــع رشط رفــع الدعــوى القضائيــة
يف حالــة رغبــة املــرأة بالطــاقKayabaş, 2009; Aydın, ( .
.)1985: 152
تــم إلغــاء رسيــان مرســوم قانــون األرسة يف تاريــخ
يونيــو  1919دون أن يســتمر لفــرة عامــن يف النفــاذ.
الحقــاً وقبــل البــدء يف مؤمتــر لــوزان قبلــت حكومــة أنقــرة
املجلّــة بإعتبارهــا القانــون املــدين حيــث تــم إدخــال
مرســوم قانــون األرسة ح ّيــز النفــاذ مـ ّرة أخــرى يف فربايــر .1921
عنــد مقارنــة النــص املعتمــد يف حيّــز النفــاذ مــع مرســوم
قانــون األرسة بتاريــخ  1917يتّضــح أنهــا نفــس الشــئ
مــن
الطفيفــة
التغيــرات
بعــض
بخــاف
املوضوعــي.
والقانــون
الشــكل
حيــث
Velidedeoğlu,
1965:
8
9,
Uluç,
2014:
( 58
).
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الحقــاً ويف خــال فــرة الجمهوريــة تــم إدراج املرســوم
يف مســو ّدات قانــون األرسة الــذي تــم إعــداده يف األعــوام
 1923و  ،1924حيــث يعتــر هــذا املرســوم بدايــة

حركــة العلامنيــة الجزئيــة يف مجــال قانــون األرسة مــع
تدوينــه يف شــكل قانــون يســتند عــى أســاس املبــادئ الدينيــة.
( Kayabaş, 2009; Cin, Akgündüz, 2012: 81; Ünal,

.)1977: 211

 .3.2الطــاق خالل فرتة الجمهورية
 .1.3.2القانــون املدين الرتيك رقم  743والطالق
 .1.1.3.2التغيــرات التــي أحدثهــا القانــون املــدين الــريك رقــم
 743يف مجــال قانــون األرسة
بــدأت الثــورة يف مجــال قانــون األرسة الــريك مــع القانــون
املــدين الــريك رقــم  743الــذي دخــل حيّــز النفــاذ يف عــام
 .1926حيــث انــه وفــق هــذا الترشيــع تــم إخــراج األرسة مــن
الســلطة الدينيــة وتــم وضعهــا عــى أســس علامنيــةDural, ( .
.)Öğüz, Gümüş, 2013: 7
كان لوزيــر العــدل يف تلــك الفــرة محمــود عــزت
بوزكــورت األثــر الف ّعــال يف حــدوث مثــل هــذه الثــورة
وذلــك وفــق أحاديثــه التــي توضّ ــح رضورة الثــورة يف
القانــون باإلضافــة إىل آرائــه باألخــص يف مجــال إنتقــال
قانــون األرسة إىل النظــام العلــاين .تــم إتخــاذ القــرار
بــرك القانــون القديــم متامــاً مــع إتخــاذ القــرار بإقتبــاس
القانــون املــدين الســويرسي يف املجمــل مــع إجــراء
بعــض التغيــراتÜçok, Mumcu, Bozkurt, 2011: ( .
.)375; Bozkurt, 1944: 7 - 20; Bozkurt, 1996
تــم إعتــاد القانــون املــدين الــريك رقــم  743مــن قبــل
مجلــس األمــة الــريك الكبــر يف تاريــخ  17فربايــر 1926
ليتــم اإلعــان عنــه يف الصحيفــة الرســمية يف تاريــخ 4
أبريــل  1926ويدخل ح ّيــز النفاذ يف تاريخ  4أكتوبر .1926
مــع إعتــاد أول قانــون مــدين تــريك كانــت أهــم
التغيــرات التــي حدثــت يف مجــال قانــون األرسة والتــي
تشــمل تنفيــذ وتوثيــق الــزواج أمــام الجهــات الرســمية
(عقــد القــران الرســمي) باإلضافــة إىل الــزواج األحــادي
وحقــوق الطــاق املتســاوية .كــا تــم إلغــاء أصــول الحريّــة
يف الطــاق بحيــث تــم وضــع رشوط األســباب املحــدودة
املوضّ حــة يف القانــون للطــاق مــع وضــع مبــدأ إمكانيــة
تنفيــذ الطــاق وفــق القــرارات واألوامــر الصــادرة مــن املحكمــة
فقــط .)Feyzioğlu, 1979: 17( .حيــث تــم إســتهداف
إعــادة تكويــن األرسة الرتكيــة عــى صعيــد النمــوذج
الغــريب وتوفــر أســلوب الحيــاة املعــارص لــأرسة مــن

خــال الترشيعــات مثــل حظــر تعــ ّدد الزوجــات ،الحقــوق
املتســاوية لــكل مــن الرجــل واملــرأة يف موضــوع
الطــاق وموضــوع املــراث واإلعــراف بالحقــوق
املتســاوية لألطفــال مــن الذكــور واإلنــاث.
( )Özdemir, 2009
 .2.1.3.2أســباب الطــاق املعتمــدة يف القانــون املــدين الــريك
رقــم 743
تظهــر أســباب الطــاق يف القانــون املــدين الــريك رقــم
يف املــواد املنحــرة مابــن  .121-134أســباب الطــاق
املوضّ حــة يف القانــون عــى النحــو التــايل :الزنــا (املــادة
 ،)129قصــد القتــل واملعاملــة الســيئة (املــادة ،)130
الجرميــة والفضيحــة (املــادة  ،)131الــرك (املــادة ،)132
املــرض العقــي (املــادة  ،)133عــدم التفاهــم (املــادة .)134
إالّ أنــه ميكــن وقــوع الطــاق وفــق القــرار الصــادر مــن
القــايض يف حالــة تواجــد أحــد هــذه األســباب فقــط .الميكــن
رفــع دعــوى قضائيــة للطــاق بأســباب أخــرى غــر هــذه
األســباب كــا اليتــم إتخــاذ القــرار بأســباب أخــرى غــر هــذه
األســباب.
743

تنقســم أســباب الطــاق إىل مجموعتــن هــا أســباب الطــاق
الخاصــة
الخاصــة وأســباب الطــاق العا ّمــة .أســباب الطــاق
ّ
ّ
هــي الزنــا ،قصــد القتــل واملعاملــة الســيئة ،الجرميــة والفضيحــة،
الــرك واملــرض العقــي .أ ّمــا األســباب العا ّمــة فهــي إهتــزاز
رابطــة الزوجيــة ،عــدم إمكانيــة التفاهــم بــن األزواج وعــدم
إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــركة.
باإلضافــة إىل ذلــك تنقســم أســباب الطــاق إىل أســباب مطلقــة
وأســباب نســبية .يف األســباب املطلقــة يكــون مــن الــكايف إثبــات
تواجــد ســبب الطــاق يف املحكمــة .حيــث اليكــون القــايض
ملزمــاً بالتحقيــق فيــا إذا كانــت الحيــاة الزوجيــة املشــركة
قــد وصلــت إىل الحــد الــذي اليُطــاق أو مل تصــل إىل هــذا الحــد
(.)Feyzioğlu, 1979: 286
الخاصــة مثــل الزنــا ،قصــد القتــل واملعاملــة
تعتــر األســباب
ّ
الســيئة والــرك وعــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــركة
جميعهــا مــن األســباب املطلقــة .أ ّمــا األســباب الخاصــة األخــرى
بخــاف هــذه األســباب مثــل الجرميــة والفضيحــة واملــرض
العقــي فتعتــر مــن األســباب التــي اليكــون إثباتهــا دليـاً كافيـاً
وإمنــا تســتدعي التحقيــق امللــزم عــن طريــق القــايض فيــا إذا
كانــت الحيــاة الزوجيــة املشــركة قــد وصلــت إىل الحــد الــذي
اليُطــاق أو مل تصــل إىل هــذا الحــد.
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 .3.1.3.2أســباب الطــاق التــي متــت إضافتهــا إىل القانــون
املــدين الــريك رقــم  743وفــق القانــون رقــم  3444والقانــون
بتاريــخ 1988
عنــد املقارنــة مــع القانــون املــدين الــريك رقــم
أن القانــون رقــم  743مل يحــوي عــى أســباب الطــاق مثــل
الطــاق بالتفــاوض والطــاق وفــق اإلنفصــال الفعــي .حيــث تــم
إضافــة هــذه األســباب التــي تــؤدي إىل الطــاق وفــق التغيــرات
التــي تــم إحداثهــا وفــق القانــون رقــم  3444والقانــون بتاريــخ
.1988
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مــن خــال القانــون رقــم  3444تــم تغيــر املــادة رقــم
 134مــن القانــون املــدين الــريك رقــم  743عــى النحــو
التايل:
 - VIإهتــزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة أو عــدم إمكانيــة تأســيس
الحيــاة املشــركة
املــادة  – 134ميكــن ألي مــن االزواج رفــع دعــوى قضائيــة
بالطــاق يف حالــة إهتــزاز أســاس إســتمرارية الرابطــة الزوجيــة
أو الحيــاة املشــركة بشــكل كبــر.
وفــق الحــاالت املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاه فإنــه يكــون
للمدعــى عليــه حقــوق الطعــن واإلعــراض يف حالــة القصــور
الكبــر مــن املدعــي .باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه ميكــن إتخــاذ
القــرار بوقــوع الطــاق يف حالــة اإلســتخدام الســئ لحقــوق
الطعــن واإلعــراض ويف حالــة عــدم تواجــد الفوائــد التــي
تســتدعي املحافظــة عــى إســتمرار الرابطــة الزوجيــة مــن
حيــث املدعــى عليــه واألطفــال.
يف حالــة إســتمرار الــزواج لفــرة عــام واحــد عــى األقــل فــإن
تقديــم الطلــب للطــاق عــن طريــق الزوجــن أو قبــول أحــد
الزوجــن لدعــوى الطــاق القضائيــة مــن اآلخــر فــإن ذلــك يعتــر
إهتـزاز ألســاس الرابطــة الزوجية .إلصــدار القـرار بالطالق يف هذه
الحالــة يجــب عــى القــايض اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألط ـراف
واإلقتنــاع بــاإلرادة الح ـ ّرة للطرفــن يف الطــاق مــع تواجــد رشط
رضورة املوافقــة عــى الرتتيبــات التــي تتــم بــن األط ـراف فيــا
يختــص بنتائــج املســائل املاليــة ووضــع األطفــال .ميكــن للقــايض
إج ـراء التغيــرات التــي يراهــا رضوريــة يف اإلتفاقيــة باألخــذ يف
اإلعتبــار مراعــاة مصالــح األطـراف واألطفــال .حيــث يتــم إصــدار
القــرار بوقــوع الطــاق يف حالــة قبــول هــذه التغيــرات عــن
طريــق األط ـراف .يف هــذه الحالــة اليتــم تطبيــق الحكــم الــوارد
يف البنــد رقــم ( )3مــن املــادة .150
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يف حالــة إصــدار القــرار برفــض الطــاق يف الدعــوى القضائيــة
التــي تــم رفعهــا وفــق أي نــوع مــن أســباب الطــاق ويف حالــة
عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة الزوجيــة املشــركة عــى الرغــم
مــن إنقضــاء فــرة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ إصــدار القـرار نتيجــة
أي ســبب مــن األســباب فإنــه يتــم إتخــاذ القـرار بالطــاق وفــق
الطلبــات الــواردة مــن أي مــن الزوجــن”.
مل يكــن قــد تــم قبــول اإلتفــاق بــن الزوجــن بإعتبــاره
مــن أســباب الطــاق قبــل إحــداث هــذه التغيــرات .حيــث
كان يتــم التطبيــق بشــكل عــام باإلســتناد عــى أســباب
الطــاق املنصــوص عليهــا يف القانــون مــع إصــدار القــرار
بالطــاق وفــق اإلســتامع إىل شــهادات الشــهود وإثبــات الوقائــع.
وفــق فكــرة أن اإلكــراه عــى إســتمرارية رابطــة الزوجيــة بــن
األزواج ســتكون عبث ـاً فقــد تــم إضافــة الفقــرة الثالثــة املتعلّقــة
بالطــاق بالتفــاوض إىل املــادة  134مــن القانــون املــدين يف
العــام Öztan, ;127 :1994 ,Dural ,Oğuzman( .1988
.)1990: 111 - 137; Burcuoğlu, 1988: 110 – 127
يعتــر الطــاق بالتفــاوض األســباب العا ّمــة للطــاق حيــث
اليســتدعي تحقيــق القــايض فيــا إذا كانــت الحيــاة الزوجيــة
املشــركة قــد وصلــت إىل الحــد الــذي اليُطــاق أو مل تصــل إىل
هــذا الحــد .حيــث تكــون مســؤولية القــايض يف هــذا النــوع مــن
أســباب الطــاق هــي اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألطـراف وتوفــر
اإلتفــاق بــن األطـراف عــى الــروط األخــرى املتعلّقــة بالطــاق.
يتّضــح مــن هــذا الجانــب أن الطــاق بالتفــاوض يعتــر مــن
أســباب الطــاق املطلقــة.
أحــد التغيــرات األخــرى التــي متّــت يف املــادة هــي
اإلنفصــال الفعــي والــذي يُعــرف باإلســم اآلخــر بوضــع
عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة الزوجيــة املشــركة والــذي
يتــم إعتبــاره مــن أســباب الطــاق .املــ ّرر مــن هــذا التغيــر
هــو عيــش األزواج بشــكل منفصــل فعليــاً وإســتمرار الــزواج
مــن حيــث الناحيــة القانونيــة فقــط نتيجــة عــدم رفــع
أحــد األزواج دعــوى الطــاق بســبب النزاعــات عــى الرغــم
مــن إهتــزاز رابطــة الزوجيــة وفــق القصــور واألخطــاء
الناتجــة منــه نفســه مــع عــدم إعتبــار األســباب التــي تقدميهــا
مــن األزواج للطــاق بالتفــاوض كافيــة لوقــوع الطــاق .يعتــر
عيــش األزواج بشــكل منفصــل لفــرة طويلــة مــن أهــم العنــارص
التــي توضّ ــح عــدم تواجــد املصالــح يف إســتمرار الرابطــة الزوجيــة
عنــد النظــر إىل جميــع مالبســات القضيــة .لهــذا الســبب فإنــه
يف حالــة إصــدار القــرار برفــض الطــاق يف الدعــوى القضائيــة
التــي تــم رفعهــا وفــق أي نــوع مــن أســباب الطــاق ويف حالــة
عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة الزوجيــة املشــركة عــى الرغــم
مــن إنقضــاء فــرة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ إصــدار القـرار نتيجــة
أي ســبب مــن األســباب فإنــه يتــم إتخــاذ القـرار بالطــاق وفــق

الطلبــات الــواردة مــن أي مــن الزوجــن.
 .2.3.2القانــون املــدين الــريك الجديــد رقــم  4721وأســباب
الطــاق
 .1.2.3.2اإلبتــكارات التــي أحدثهــا القانــون املــدين الــريك رقــم
 4721يف مجــال قانــون األرسة
إســتمر القانــون املــدين الــريك رقــم  743ســارياً يف ح ّيــز النفــاذ
لفــرة ســتة وســبعون عــام منــذ العــام  1926إىل العــام ،2002
لتتــم إزالتــه مــن ح ّيــز النفــاذ وفــق املــادة  1028مــن القانــون
املــدين الــريك الجديــد رقــم  4721الــذي دخــل يف حيّــز النفــاذ
يف تاريــخ  1ينايــر  .2002يف خــال الفــرة املنقضيــة أصبحــت
لغــة القانــون القديــم غامضــة وثقيلــة كــا أن بعــض االحــكام
عجــزت وإبتعــدت عــن اإلجابــة عــى املتطلّبــات اإلقتصاديــة
واإلجتامعيــة يف يومنــا الحــايل .تــم البــدء يف أعــال تجديــد
القانــون املــدين إعتبــارا ً مــن األعــوام  1950حيــث تــم تأســيس
العديــد مــن اللجــان املتن ّوعــة وفــق هــذا الغــرض لتوفــر
إعــداد مســو ّدات اوليــة وإقرتاحــات مختلفــةDural, Öğüz,( .
.)Gümüş, 2013: 7 – 9
قواعــد قانــون األرسة التــي تــم نقلهــا إىل القانــون املــدين الــريك
بتاريــخ  1926والقانــون رقــم  743تــم نقلهــا مــن القانــون
املــدين الســويرسي بتاريــخ  1912والــذي تــم إعتامده يف ســويرسا
باألخــذ يف اإلعتبــار منــوذج األرسة قبــل فــرة حــوايل قــرن مــن
الزمــان .يف هــذا النمــوذج كان لــكل مــن املــرأة والرجــل أدوار
محــ ّددة .حيــث كان رب األرسة هــو الــزوج وإختيــار منــزل
وعــش الزوجيــة مــن مهــام الرجــل .كان الرجــل ملزمــاً أيضــاً
بتح ّمــل نفقــات األرسة .أ ّمــا املــرأة فقــد تــم منحهــا دور ربّــة
املنــزل التقليديــة ،كــا أن عملهــا كان يخضــع ملوافقــة الــزوج.
أ ّمــا حضانــة األطفــال فعــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تعــود
لإلثنــن معــاً إلّ أن الكلمــة األخــرة كانــت للــزوج.
تــم إلغــاء بعــض هــذه األحــكام التــي تــؤدي إىل إنتقــاص
املســاواة بــن املــرأة والرجــل أو تــم تغيريهــا بقوانــن متن ّوعــة
حيــث تــم ذلــك مب ـ ّررات أنهــا منافيــة للدســتور .1إلّ أن هــذه
التغيــرات مل تكــن كافيــة يف توفــر وضــان املســاواة بــن املــرأة
والرجــل أمــام القانــون .باإلضافــة إىل ذلــك فــإن الجهــود املبذولــة
لتحقيــق املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف جميــع مجــاالت الحيــاة

 1تــم إلغــاء املــادة  159مــن القانــون املــدين الــريك رقــم  743التــي
تضــع عمــل املــرأة يف إطــار يخضــع ملوافقــة الــزوج بإعتبــار أنهــا منافيــة
لقواعــد املســاواة املوضّ حــة يف املــادة  10مــن الدســتور حيــث تــم ذلــك
وفــق القــرار الصــادر مــن املحكمــة الدســتورية بتاريــخ 29/11/1990
والــذي تــم اإلعــان عنــه يف الصحيفــة الرســمية بالعــدد  21272يف تاريــخ
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االجتامعيــة يف إطــار االتفاقيــات الدوليــة يف جميــع أنحــاء
العــامل قــد أجــرت بعــض الــدول عــى تجديــد القانــون املــدين.
(.)Gören, 1995: 39
التطــ ّورات الرسيعــة التــي حدثــت يف مجــاالت العلــوم
والتكنولوجيــا والصناعــة منــذ أوائــل القــرن العرشيــن أ ّدت إىل
إحــداث التغـ ّـرات اإلجتامعيــة الكبــرة باألخــص يف املجتمعــات
الغربيــة .هــذه التغـ ّـرات والتطـ ّورات التــي حدثــت يف املجــاالت
اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة كانــت ســبباً أيضـاً يف إحــداث التغـ ّـرات
يف األدوار داخــل األرسة.)Ceylan, 2006: 17 – 19( .
حيــث إســتغرقت املجتمعــات الغربيــة املتقدمــة أيض ـاً الكثــر
مــن الوقــت للتخــى عــن مفهــوم األرسة املســتند عــى األدوار
الثابتــة ليتــم إعتبــار الــزواج كرشاكــة يف الحيــاة قامئــة عــى
أســاس الحقــوق املتســاوية وتوفــر املســاواة بــن األزواج وإنهــاء
الوضــع املتميّــز واملهيمــن للرجــل يف الــزواج وق ـرارات املحاكــم.
كانــت الريــادة يف هــذا الصــدد للــدول اإلســكندنافية.
تبعتهــا كل مــن بلجيــكا وأملانيــا اإلتحاديــة يف األعــوام 1950

تليهــا العديــد مــن الــدول الغربيــة مــن بينهــا كل مــن
فرنســا ،لوكســمبورغ ،هولنــدا ،النمســا ،ايطاليــا ،ســويرسا حيــث
أقامــت هــذه الــدول التغيــرات يف القانــون املــدين الخــاص بهــا
واإلعــراف بالحقــوق املتســاوية للزوجــن يف رابطــة الــزواج.
(.)Koçhisarlıoğlu, 1988: 251; Cansel, 1977: 30
باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه بالتوافــق مــع إتفاقيــة القضــاء

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (Convention on
Elimination of All Forms of Discrimination Against
 )Women – CEDAWفــإن جميــع الــدول األطــراف املوقّعــة

عــى هــذه اإلتفاقيــة تتع ّهــد بتوفــر اإلســتفادة بشــكل متســاوي
بــن النســاء والرجــال يف جميــع أنــواع الحقــوق اإلقتصاديــة،
اإلجتامعيــة ،الثقافيــة ،املدنيــة والسياســية .وفــق املــادة /2أ مــن
اإلتفاقيــة:

“تتع ّهــد الــدول االطــراف  ....بإدخــال مبــادئ املســاواة بــن
املــرأة والرجــل يف دســاتريها الوطنيــة والقوانــن األخــرى ذات
الصلــة إذا مل يتــم إدمــاج هــذه املبــادئ بعــد مــع التع ّهــد بتوفــر
تطبيــق هــذه املبــادئ مــع القوانــن”.
تــم إعتــاد اإلتفاقيــة يف إجتــاع الجمعيــة العا ّمــة
لألمــم املتحــدة املنعقــد يف تاريــخ  1979/12/18كــا
دخلــت ح ّيــز النفــاذ يف تاريــخ Moroğlu,( .1981/09/03

2003: 881; Alpkaya: 17; Burcuoğlu, Altop, Ünan,
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;( )1983: 22املديريــة العا ّمــة ألوضــاع ومشــاكل املــرأة التابعــة
لرئاســة الــوزراء)2000 ،
يف بالدنــا أيضـاً أ ّدت املجهــودات املبذولــة تجــاه ضــان املســاواة
بــن املــرأة والرجــل يف مجــال حقــوق اإلنســان باإلضافــة إىل
التوقيــع عــى عــى عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة لهــذا الغــرض
وا‘مــال التغيــرات يف القانــون املــدين التــي متّــت يف تواريــخ
مختلفــة جميعهــا أ ّدت إىل نتيجــة إعتــاد القانــون املــدين
الــريك رقــم  4721يف تاريــخ  1ينايــر  .2002يف هــذا اإلطــار
تعتــر جميــع التغيــرات التــي أحدثهــا القانــون املــدين الــريك
رقــم  4721يف مجــال قانــون األرسة جميعهــا مســتندة عــى
توفــر املســاواة بــن املــرأة والرجــل ومبــادي حاميــة
األرسة باألخــص يف إطــار اإلتفاقيــات الدوليــةCeylan, 2006:( .
.)19
جميــع التغيــرات الكبــرة التــي تــم إحداثهــا يف القانــون املــدين
الــريك رقــم  4721ترتبــط بشــكل كبــر بقانــون األرسة .كــا أن
مبــادئ املســاواة بــن الزوجــن يف الــزواج التــي متــت إضافتهــا إىل
املــادة  41يف الدســتور يف العــام  2001أحدثــت أيض ـاً تغيــرات
كبــرة يف مجــال قانــون األرسة .تعتــر هــذه التغيــرات ذات
تأثــر كبــر باألخــص عــى القواعــد العا ّمــة يف الرابطــة الزوجيــة
وأحــكام انظمــة املمتلــكات القانونيــة.
يف القانــون املــدين الــريك رقــم  4721تــم وضــع نفــس أســباب
الطــاق املتواجــدة يف القانــون الســابق مــع إحــداث التغيــرات
واإلضافــات الطفيفــة يف بعــض النصــوص .كــا أنــه خــال
مــروع القانــون تــم تحديــد املــ ّررات بــأن أســباب الطــاق
الخاصــة املوضّ حــة يف القانــون ميكــن أن تــؤدي إىل التفســرات
ّ
الخاصــة مــن املجتمــع الــريك فيــا يتعلّــق بســبب اإلحتفــاظ
ّ
الخاصــة
بهــا يف القانــون الجديــد ورضورة إزالــة هــذه األســباب
ّ
(األســاس العــام للقانــون املــدين .)1999: 253 ،تقتــر أســباب
الطــاق يف القانــون الجديــد بــن املــواد .166-161
 .2.2.3.2أســباب الطــاق املعتمــدة يف القانــون املــدين الــريك
رقــم 4721
الزنا
يعتــر القانــون املــدين الــريك زنــا أحــد األزواج ســبباً للطــاق.
حيــث ورد ذلــك بالنــص يف املــادة /161الفقــرة “ 1يف حالــة زنــا
أحــد الزوجــن فإنــه يحــق للــزوج اآلخــر رفــع دعــوى الطــاق
القضائيــة” .وكــا يُفهــم مــن هــذه العبــارة فــإن القانــون يقبــل
الزنــا ســبباً للطلــق ســواء كان ذلــك مــن املــرأة أو الرجــل دون
إختالفــات بــن األزواج يف هــذا الصــدد.

التح ّول القانوين الذي حدث يف موضوع الطالق خالل تاريخ الجمهورية ،أسباب الطالق وخدمات الطالق
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العالقــة الجنســية التــي تتــم عــن طريــق أحــد الزوجــن مــع
شــخص آخــر ملـ ّرة واحــد تعتــر ســبباً كافيـاً لوقــوع الطالق بســبب
الزنــا ( .)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 104إلّ أنــه يســقط
حــق رفــع الدعــوى القضائيــة عــن طريــق الــزوج اآلخــر يف حالــة
عفــوه عــن الــزوج املقــرف للزنــا أو يف حالــة عــدم رفعــه الدعــوى
القضائيــة يف خــال فــرة ســتة أشــهر مــن تاريــخ معرفتــه بحــدوث
الزنــا (أو يف حالــة إنقضــاء فــرة خمســة أعــوام عــى حــدوث الزنــا
الفعــي) .إســتمرار حــدوث الزنــا يــؤدي إىل منــع تنفيــذ هــذه
الفــرات الزمنيــة (.)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 106
يجــب أن يتــم إقــراف الخطــأ والزنــا عــن طريــق الــزوج نفســه
يف الزنــا .حيــث أنــه اليتــم إحتســاب الخطــأ يف الزنــا يف حالــة
حدوثــه خــارج إرادتــه مثــال إســتخدام العنــف أو التعــ ّرض
للعالقــة الجنســية مــن خــال التعـ ّرض لإلغــاء وبالتــايل اليكــون
للــزوج اآلخــر الحقــوق يف رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة وفــق
ســبب الزنــاAkıntürk, Ateş Karaman, 2013: 246;( .
.)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 104
يعتــر الطــاق بســبب الزنــا مــن أســباب الطــاق الخاصــة
واملطلقــة .حيــث انــه يف حالــة إســتناد دعــوى الطــاق
إىل هــذا الســبب يكــون للقــايض مطلــق الحريّــة يف تقديــر
األدلــة املتعلّقــة بتواجــد الزنــا حيــث يتــم إتخــاذ القــرار
بالطــاق عنــد إقتناعــه بثبــوت تواجــد الزنــا .اليتم تنفيــذ التحقيق
بشــكل إضــايف فيــا إذا كان قــد تــم إهتــزاز الرابطــة
الزوجيــة أو عــدم إهتزازهــاDural, Öğüz, Gümüş, 2013:( .
.)106
بالتوافــق مــع احــكام املــادة  / 236الفقــرة  2مــن القانــون املدين
الــريك فــإن الشــخص املخطــئ بواقعــة الزنــا والــذي كان ســبباً
حصــة مــن ممتلــكات
يف دعــوى الطــاق اليحــق لــه إكتســاب ّ
الطــرف اآلخــر أو ميكــن ان يتــم تخفيــض هــذه النســبة وفــق
تقديــر القــايض بالطريقــة التــي يراهــا عادلــة.
الطــاق بســبب قصــد القتــل ،املعاملــة الســيئة أو الســلوك
املهــن
بالتوافــق مــع احــكام املــادة  162مــن القانــون املــدين الــريك
“ميكــن رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة يف حالــة قصــد القتــل
أو املعاملــة الســيئة أو الســلوك املهــن بدرجــة كبــرة مــن أحــد
الزوجــن تجــاه اآلخــر.
يســقط حــق رفــع الدعــوى القضائيــة للــزوج اآلخــر بعــد فــرة
ســتة أشــهر مــن معرفتــه لســبب الطــاق أو بعــد فــرة خمســة
أعــوام مــن حــدوث ســبب الطــاق.

ال يوجــد حــق رفــع دعــوى قضائيــة للجانــب املتســامح عــن
ســبب الطــاق”.

الحيــاة املشــركة وذهابــه مــع تــرك زوجتــه وطفلــه يعتــر مــن
أســباب الطــاق.

يتواجد يف هذا املادة ثالثة أســباب من أســباب الطالق.

بالتوافــق مــع أحــكام املــادة  164مــن القانــون املــدين الــريك
“ :يف حالــة تــرك أحــد الزوجــن لآلخــر بهــدف عــدم إيفائــه
باإللتزامــات امللقــاة عــى عاتقــه الناشــئة مــن الرابطــة الزوجيــة
أو يف حالــة عــدم عودتــه إىل عــش الزوجيــة دون األســباب العادلة
فإنــه ميكــن رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة يف حالــة إســتمرار
هــذه الفــرة ســتة أشــهر عــى األقــل مــع إســتمرار هــذا الوضــع
ويف حالــة عــدم الحصــول عــى اإلجابــة عــى اإلخطــار الــذي يتــم
تنفيــذه مــن القــايض .يتــم إعتبــار الــرك يف حالــة إك ـراه أحــد
الزوجــن لآلخــر لــرك عــش الزوجيــة ومنعــه مــن العــودة إىل
مســكن الزوجيــة املشــرك دون إيضــاح األســباب العادلــة.

قصــد القتــل هــو الســلوكيات التــي تتــم مــن أحــد الزوجــن
تجــاه حيــاة اآلخــر .األمثلــة عــى ذلــك هــو محاولــة قتــل الــزوج
أو تشــجيعه عــى اإلنتحــار.
املعاملــة الســيئة هــي الســلوكيات التــي تــؤدي إىل أرضار الــزوج
وتع ّرضــه إىل املخاطــر التــي ته ـ ّدد صحتــه الجســدية والعقليــة.
األمثلــة عــى ذلــك يف هــذا النطــاق هــي حبــس الــزوج ،التجويــع
والحرمــان مــن األكل ،العنــف ،اإلكــراه عــى العالقــة الجنســية
غــر الطبيعيــة.
رصفــات والســلوكيات التــي تحــوي
الســلوك املهــن هــو الت ّ
اإلهانــات والتــي تــؤدي إىل كــر رشف وكرامــة الــزوج والتــي
يتــم إعتبارهــا يف شــكل هجــات.
الطالق بســبب الجرمية والفضيحة املالزمة ملدى الحياة
بالتوافــق مــع أحــكام املــادة  163مــن القانــون املــدين الــريك
“ميكــن رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة يف حالــة إقــراف أحــد
الزوجــن للجرميــة املهينــة أو الفضيحــة التــي تالزمــه مــدى
الحيــاة ويف حالــة عــدم إمكانيــة الــزوج اآلخــر عــى مواصلــة
الحيــاة معــه وفــق هــذه األســباب”.
بالتوافــق مــع هــذا الحكــم فــإن أنــواع الجرميــة التــي تعتــر
مــن أســباب الطــاق هــي الجرائــم املهينــة املشــينة التــي تــؤدي
إىل اإلحــراج .مثــال عــى ذلــك الرسقــة ،اإلحتيــال ،اإلغتصــاب،
التزويــر واإلختــاس.)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 109( .
الفضيحــة املتالزمــة عــى مــدى الحيــاة هــي أنــواع
األعــال تكــون مخلّــة مببــادئ األخــاق واآلداب العا ّمــة يف
املجتمــع والتــي التتوافــق مــع مفاهيــم ال ِعــرض ،الــرف
والكرامــة .مثــال عــى ذلــك تجــارة مــواد املخــ ّدرات ،اإلدمــان
عــى الكحــول أو املخ ـ ّدرات ،إدمــان القــار ،عــادات العالقــات
الجنســية غــر الطبيعيــة (اإلنحــراف الجنــي) وغريهــا.
(.)Akıntürk, Karaman, 2013: 253
الطالق بسبب الرتك
عــدم إيفــاء أحــد االزواج باإللتزامــات امللقــاة عــى عاتقــه
مــن الــزواج مــع تركــه لعــش الزوجيــة وعــدم اإلســتمرار يف

وفــق الطلــب الــذي يتــم تقدميــه مــن الــزوج صاحــب الحقــوق
يف الدعــوى فــإن القــايض ويف إطــار التحقيقــات التــي ينفذهــا
يوجــه التحذيــر إىل الــزوج الــذي تــرك مســكن الزوجيــة املشــرك
يف شــكل إخطــار يوضــح رضورة عودتــه إىل املســكن يف غضــون
فــرة شــهرين مــع تحذيــره مــع العواقــب املحتملــة يف حالــة
عــدم عودتــه .يتــم تنفيــذ هــذا اإلخطــار عــن طريــق اإلعــان
عنــد الــرورة .اليتــم تقديــم طلــب اإلخطــار ّإل بعــد إنقضــاء
فــرة الشــهر الرابــع مــن فــرة الغيــاب كــا اليتــم رفــع الدعــوى
القضائيــة قبــل إنقضــاء فــرة شــهرين مــن اإلخطــار”.
يف حالــة تــرك أحــد الزوجــن للمســكن املشــرك وفــق األســباب
العادلــة (مثــال الخدمــة العســكرية ،التعليــم ،املــرض ،تغيــر
العمــل ،التعيــن ،اإلدانــة وغريهــا) فإنــه اليتــم رفــع دعــوى
الطــاق القضائيــة ضـ ّده وفــق هــذه األســبابDural, Öğüz,( .
.)Gümüş, 2013: 112
يف حالــة إضط ـرار أحــد الزوجــن ملغــادرة املنــزل نتيجــة تع ّرضــه
للعنــف مــن الــزوج اآلخــر فإنــه تكــون لــه امل ـ ّررات العادلــة يف
تــرك املنــزل لــذا اليتــم رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة ضــده
وفــق ســبب الــرك ،كــا يتــم رفضهــا .باإلضافــة إىل ذلــك فــإن
الــزوج الــذي أجــر عــى تــرك املنــزل ميكنــه رفــع دعــوى الطــاق
القضائيــة عــى الــزوج اآلخــر املتواجــد يف املنــزل وذلــك بالتوافــق
مــع أحــكام املــادة  164مــن القانــون املــدين التــي تنــص عــى
التــايل“ :يتــم إعتبــار الــزوج الــذي يجــر الــزوج اآلخــر عــى تــرك
املنــزل أو مينعــه مــن العــودة إىل املســكن املشــرك بإعتبــاره قــد
تــرك الحيــاة املشــركة للزوجيــة”.
الطالق بســبب املرض العقيل
بالتوافــق مــع أحــكام املــادة  165مــن القانــون املــدين الــريك :
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“يحــق للــزوج رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة يف حالــة إصابــة
الــزوج اآلخــر باملــرض العقــي الــذي أ ّدى إىل الحيــاة التــي
التطــاق مــع الــزوج اآلخــر رشيطــة إثبــات عــدم إمكانيــة التعــايف
مــن املــرض العقــي وفــق التقاريــر الصــادرة مــن املؤسســات
الصحيــة الرســمية”.
الــروط الالزمــة لرفــع دعــوى الطــاق القضائيــة وفــق ســبب
املــرض العقــي هــي :إصابــة أحــد األزواج باملــرض العقــي،
إســتحالة التعــايف مــن املــرض وأن تصبــح الحيــاة الت ُطــاق للــزوج
اآلخــر بســبب املــرض العقــي .حيــث يجــب أن يتواجــد املــرض
العقــي الــذي يــؤدي إىل الحيــاة الزوجيــة املشــركة التــي التُطــاق
كــا يجــب إثبــات عــدم إمكانيــة التعــايف والشــفاء منــه بشــكل
ط ّبــي( .القانــون املــدين املــادة  145البنــد . )3
إهتزاز أســاس الرابطة الزوجية
بالتوافــق مــع أحــكام املــادة  166مــن القانــون املــدين الفقــرة
 1والفقــرة “ : 2يحــق ألحــد الزوجــن رفــع دعــوى الطــاق

القضائيــة يف حالــة إهتــزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة بالشــكل
الــذي الميكنهــم معهــم اإلســتمرار يف الحيــاة الزوجيــة املشــركة.
وفــق الحــاالت املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاه فإنه يكــون للمدعى
عليــه حقــوق الطعــن واإلعــراض يف حالــة القصــور الكبــر مــن
املدعــي .باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه ميكــن إتخــاذ الق ـرار بوقــوع
الطــاق يف حالــة اإلســتخدام الســئ لحقــوق الطعــن واإلعــراض
ويف حالــة عــدم تواجــد الفوائــد التــي تســتدعي املحافظــة عــى
إســتمرار الرابطــة الزوجيــة مــن حيــث املدعــى عليــه واألطفــال”.
بنســبة كبــرة حــوايل نســبة  ٪90مــن دعــاوى الطــاق
القضائيــة يتــم رفعهــا باإلســتناد عــى أســباب “النـزاع الشــديد”.
(.)ASAGEM, 2008: 15

وفقــاً لحكــم هــذه املــا ّدة فإنــه إلتخــاذ القــرار مــن القــايض
بالطــاق يجــب توافــر ظرفــن .األول هــو الظــرف املوضوعــي
مبعنــى إهتـزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة ،أ ّمــا الظــرف الثــاين فهــو
ظــرف ذايت مبعنــى أن تصبــح الحيــاة الزوجيــة املشــركة التُطــاق.
أن تصبــح الحيــاة الت ُطــاق ليــس بالــرورة أن يكــون وضعــاً
ينطبــق عــى كال الزوجــن .حيــث يكــون مــن الــكايف أن تصبــح
الحيــاة املشــركة الت ُطــاق ألحــد الزوجــن فقــطDural,( .
.)Öğüz, Gümüş, 2013: 117
إذا كان الــزوج الــذي يرفــع دعــوى الطــاق القضائيــة باإلســتناد
عــى هــذا الســبب العــام والنســبي يف الطــاق هــو نفســه
مخطــئ فإنــه ميكــن للــزوج املدعــى عليــه تقديــم الطعــن
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واإلعــراض عــى طلــب الطــاق .باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه ميكــن
إتخــاذ القــرار بوقــوع الطــاق يف حالــة اإلســتخدام الســئ
لحقــوق الطعــن واإلعــراض ويف حالــة عــدم تواجــد الفوائــد
التــي تســتدعي املحافظــة عــى إســتمرار الرابطــة الزوجيــة
مــن حيــث املدعــى عليــه واألطفــالAkıntürk, Karaman,( .
)2013: 266
الطالق بالتفاوض
بالتوافــق مــع أحــكام املــادة  166الفقــرة  3مــن
القانــون املــدين “ :يف حالــة إســتمرار الــزواج لفــرة
عــام واحــد عــى األقــل فــإن تقديــم الطلــب للطــاق عــن
طريــق الزوجــن أو قبــول أحــد الزوجني لدعــوى الطــاق القضائية
مــن اآلخــر فــإن ذلــك يعتــر إهت ـزاز ألســاس الرابطــة الزوجيــة.
إلصــدار القــرار بالطــاق يف هــذه الحالــة يجــب عــى القــايض
اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألطــراف واإلقتنــاع بــاإلرادة
الحــ ّرة للطرفــن يف الطــاق مــع تواجــد رشط رضورة املوافقــة
عــى الرتتيبــات التــي تتــم بــن األطــراف فيــا يختــص
بنتائــج املســائل املاليــة ووضــع األطفــال .ميكــن
للقــايض إجــراء التغيــرات التــي يراهــا رضوريــة يف
اإلتفاقيــة باألخــذ يف اإلعتبــار مراعــاة مصالــح األطــراف
واألطفــال .حيــث يتــم إصــدار القــرار بوقــوع الطــاق يف
حالــة قبــول هــذه التغيــرات عــن طريــق األطــراف .يف هــذه
الحالــة اليتــم تطبيــق حكــم مــن القــايض مخالــف لبيانــات
األطراف”.
تنظّــم هــذه الفقــرة الطــاق عــن طريــق اإلتفــاق املتبــادل
وفــق اإلرادة الح ـ ّرة بــن الزوجــن .يتــم تنظيــم رشوط الطــاق
بالتفــاوض بشــكل خــاص .إلصــدار الق ـرار مــن القــايض بوقــوع
الطــاق يف هــذه الحالــة يجــب أن يكــون الــزواج قــد إســتمر
لفــرة واحــد عــام عــى األقــل وتقديــم الطلــب للطــاق عــن
طريــق الزوجــن أو قبــول أحــد الزوجــن لدعــوى الطــاق
القضائيــة مــن اآلخــر باإلضافــة إىل ذلــك يجــب عــى القــايض
اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألط ـراف يف املحكمــة واملوافقــة عــى
الربوتوكــول الخــاص بالرتتيبــات التــي تتــم بــن األطــراف فيــا
يختــص بنتائــج املســائل املاليــة ووضــع األطفــال .يف حالــة عــدم
تحقيــق جميــع هــذه الــروط فــإن دعــوى الطــاق القضائيــة
التــي يتــم رفعهــا يف شــكل طــاق بالتفــاوض ميكــن أن تتحـ ّول إىل
الطــاق بالنزاع/اإلختــافDural, Öğüz, Gümüş, 2013:( .
.)120 – 122
يتــم تقييــم إتفــاق وتفــاوض الزوجــن يف موضــوع الطــاق
لتحقيــق شــكل الطــاق الــذي يوفــر أقــل رضر مــن
الناحيــة النفســية لــكل مــن الزوجــن واألطفــالŞıpka,( .

2007

.)Gençcan,

اإلنفصال الفعيل (عدم إمكانية تأســيس الحياة املشــركة)
ســبب عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــركة يُعــرف بإســم
“اإلنفصــال الفعــي” عــى لســان العا ّمــة حيــث يهــدف إىل توفــر
الطــاق بــن الزوجــن الذيــن يعيشــان فــرة طويلــة بشــكل
منفصــل دون الجمــع فيــا بينهــا.
بالتوافــق مــع احــكام املــادة  166الفقــرة  4مــن القانــون املــدين
الــريك “ :يف حالــة إصــدار القــرار برفــض الطــاق يف الدعــوى
القضائيــة التــي تــم رفعهــا وفــق أي نــوع مــن أســباب الطــاق
ويف حالــة عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة الزوجيــة املشــركة عــى
الرغــم مــن إنقضــاء فــرة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ إصــدار القـرار
نتيجــة أي ســبب مــن األســباب فإنــه يتــم إتخــاذ القـرار بالطــاق
وفــق الطلبــات الــواردة مــن أي مــن الزوجــن”.

 .4787وفــق املــادة  4مــن القانــون رقــم  4787فــإن املحاكــم
املختصــة بالنظــر يف املســائل املتعلّقــة بقانــون األرسة وفــق
القانــون املــدين الــريك هــي محاكــم األرسة.
تــم تأســيس محاكــم األرسة يف عــدد  81واليــة حيــث تقــ ّدم
خدماتهــا بشــكل ف ّعــال يف عــدد  64واليــة إبتــداءا ً مــن ينايــر
الجدول  .3محاكم األرسة وعدد القضاة حسب املناطق
املناطق

عدد محاكم األرسة املؤسسة

عدد محاكم األرسة الفعالة

منطقة البحر األبيض املتوسط

31

30

27

منطقة رشق األناضول

10

10

11

منطقة إيجة

32

30

30

منطقة جنوب رشق األناضول

14

14

14

منطقة وسط األناضول

39

37

46

منطقة البحر األسود

19

19

19

منطقة مرمرة

35

35

33

املجموع

180

175

180

أول الــروط الالزمــة لوقــوع الطــاق وفــق اإلنفصــال الفعــي
هــو رفــض دعــوى الطــاق القضائيــة مســبقاً والتــي تــم رفعهــا
وفــق أحــد رشوط الطــاق .عــى الرغــم مــن رضورة بشــكل
رصيــح إلّ أنــه يتــم قبــول أنــواع دعــاوى الطــاق القضائيــة التــي
تــم رفعهــا مســبقاً وفــق قـرارات املحكمــة العليــا والتــي إنتهــت
نتيجتهــا بالتنــازل .يتــم إنتقــاد هــذا النــوع مــن القــرارات يف
الفقـ�ه القانـ�وينOğuzman, Dural, 1994: 130; Du�(  (.
 .)ral, Öğüz, Gümüş, 2013: 123ثانيــاً ،يتــم البحــث عــن
إنقضــاء فــرة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ القـرار القطعــي مــع عــدم
إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــركة .يف حالــة تحقيــق هذيــن
الرشطــن فإنــه ميكــن ألحــد الزوجــن رفــع دعــوى قضائيــة
لطلــب الطــاق.

كل زوج يرغــب يف رفــع دعــوى طــاق قضائيــة ويف حالــة قدرتــه
عــى التمييــز ميكنــه أن يرفــع دعــوى طــاق بنفســه شــخصياً
كـما ميكنـ�ه متابعتهـ�ا دون الحاجـ�ة إىل توكيـ�ل محـ�امTan�( (.
.)rıver, 2014: 65

ليــس هنــاك عائــق أمــام الــزوج املخطــئ يف الدعــوى القضائيــة
التــي تــم رفعهــا مســبقاً يف ان يرفــع دعــوى طــاق قضائيــة
باإلســتناد عــى ســبب عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــركة.
( .)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 124إلّ أنــه ميكــن ان يتــم
إل ـزام هــذا الــزوج يف نهايــة هــذه القضيــة بدفــع التعويضــات
املاديــة واملعنويــة والنفقــة للطــرف اآلخــر.

يتواجــد يف تركيــا الخدمــات اإلستشــارية التــي يتــم تقدميهــا عــن
طريــق الدولــة قبــل الطــاق .كــا ان الطــرف الــذي اليســتطيع
تعيــن محامــي وفــق وضعــه اإلقتصــادي فقــط ميكنــه أن يطلــب
تعيــن محامــي لــه مــن مكاتــب املســاعدة القضائيــة الخاصــة
بنقابــة املحامــنّ .إل أن هــذه الخدمــات اليتــم تقدميهــا بشــكل
ف ّعــال نســبة لعــدم توفــر املــوارد الكافيــة عــن طريــق الدولــة.

 .3.2.3.2اإلجــراءات القضائيــة املتعلّقــة بالطــاق يف محاكــم
األرسة

املختصــة مــن حيــث
يف حالــة رفــع الدعــوى يف محكمــة األرسة
ّ
منطقــة اإلختصــاص اإلقليمــي (القانــون املــدين املــادة ( )168أو
يف املحكمــة اإلبتدائيــة يف حالــة عــدم تواجــد محكمــة األرسة
يف الواليــة أو املحافظــة) ،فإنــه يف البــدء يبتــم تبليــغ مذكــرة
الدعــوى إىل الطــرف املضــاد (الــزوج اآلخــر املدعــى عليــه).
يكــون للــزوج املدعــى عليــه الحقــوق يف الجــواب والدفــاع .يتــم
تقديــم جوابــه يف امللــف يف الفــرة الزمنيــة املحـ ّددة .بعــد إكــال

املحاكــم املختصــة يف دعــاوى الطــاق هــي محاكــم األرسة .تــم
تأســيس محاكــم األرسة يف العــام  2003بعــد دخــول القانــون
املــدين الــريك الجديــد حيّــز النفــاذ باإلســتناد عــى قانــون
التأســيس ،الوظائــف واإلج ـراءات القضائيــة ملحاكــم األرسة رقــم

 .2015أ ّمــا عــدد  17واليــة االخــرى التــي التتواجــد بهــا
محاكــم األرسة (آري ،أماســيا ،آرتفــن ،بيلجيــك ،بينجــول ،بتليــس،
جانكــري ،جوموشــاين ،هــكاري ،كريكالريــي ،مــوش ،ســرت،
ســينوب ،تونجــي ،بايبــورت ،شــرناك ،أردهــان) فيتــم النظــر
يف مســائل الطــاق فيهــا مــن خــال املحاكــم اإلبتدائيــة( .وزارة
العــدل.)2015 ،
عدد القضاة العاملني يف محاكم األرسة

يعمــل يف محاكــم األرسة يف تركيــا مجمــوع  180قــايض.
حيــث يتواجــد يف املتوســط عــدد  2قــايض ملحكمــة األرسة يف
كل واليــة .الواليــات الحائزة عــى أكرب عدد من القضــاة هي أنقرة
( 19قــايض) ،إســطنبول وإزمــر ( 16قــايض) .يتواجــد يف
عــدد  30واليــة عــدد  1قــايض ملحكمــة األرسة( .وزارة العــدل،
.)2015
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املذكّــرات املتبادلــة بــن الطرفــن يتــم تقديــم األدلــة وقامئــة
األدلــة يف امللــف عــن طريــق األطــراف .بهــذه الطريقــة
يتــم إكــال مرحلــة التحقيــق التمهيــدي( .قانــون
املحاكــات القضائيــة املــادة  .)137يتــم تحديــد تاريــخ أول
جلســة عــن طريــق املحكمــة بعــد مرحلــة التحقيــق التمهيــدي.
يف هــذه الجلســة والجلســات التــي تليهــا يســتمع القــايض
إىل األطــراف والشــهود واألدلــة يف قامئــة األدلــة .بعــد ذلــك
يتــم اإلســتمرار يف الدعــوى مــن خــال اإلجــراءات
القضائيــة الخاصــة بدعــاوى الطــاق بالتوافــق مــع أحــكام املــادة
 184مــن القانــون املــدين ومــع األخــذ يف اإلعتبــار إدعــاءات
ودفــاع األط ـراف.
يجــب اإلمتثــال ملبــادئ اإلجـراءات القضائيــة املوضّ حــة يف املــادة
 184مــن القانــون املــدين الــريك يف دعــاوى الطــاق .عليــه يتــم
التحقيــق يف تواجــد أو عــدم تواجــد أســباب الطــاق ،مــن
هــو الطــرف املخطــئ بصفــة أكــر يف هــذه األســباب ،مقاديــر
التعويضــات والنفقــة التــي يتــم تقديرهــا باإلضافــة إىل تحديــد
الطــرف الــذي يتــم منحــه حقــوق الوصايــة عــى األطفــال حيــث
يتــم جميــع ذلــك وفــق صالحيــات التقديــر الواســعة التــي تــم
منحهــا إىل قــايض محكمــة األرسة .تتواجــد قاعــدة عا ّمــة بتنفيــذ
جميــع الدعــاوى القضائيــة يف املحاكــم الرتكيــة بشــكل علنــي
مبعنــى أن تكــون مفتوحــة للجمهــورّ .إل أن املــادة  184مــن
القانــون املــدين وضعــت إســتثناءا ً عــى هــذه القاعــدة العا ّمــة.
حيــث ميكــن ان يتــم تطبيــق املحاكمــة يف دعــوى الطــاق بشــكل
مغلــق بالتوافــق مــع الطلبــات الــواردة مــن أحــد األطــراف
ووفــق الق ـرار الصــادر مــن القــايض.

التح ّول القانوين الذي حدث يف موضوع الطالق خالل تاريخ الجمهورية ،أسباب الطالق وخدمات الطالق
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 .4.2.3.2اإلنتقــادات والتوصيــات بشــأن أســباب الطــاق
املعتمــدة يف القانــون املــدين الــريك رقــم 4721
اإلنتقــادات والتوصيــات العا ّمــة بشــأن أســلوب الرتتيــب
ألســباب الطــاق
تــم وضــع أســباب الطــاق املوضّ حــة يف القانــون
املــدين الــريك رقــم  743كــا هــي تقريبــاً يف القانــون املــدين
الــريك رقــم  .4721يف حــن أن املــورد األســايس للقانــون
املتمثّــل يف القانــون الســويرسي قــد تــم تجديــده
مــن األســاس يف كل مــن أقســام أســباب الطــاق والنتائــج
املرتتبــة عليهــا ،دخلــت هــذه التغيــرات حيّــز النفــاذ يف
ســويرسا يف العــام  .2000تتواجــد العديــد
مــن اإلنتقــادات بســبب عــدم نقــل هــذه التغيــرات األخــرة
إىل قانوننــا املــدين (;Gençcan, 2013: 135
Oktay,
20
-

1996:
;53
Ceylan,
2006:
;21
Helvacı,
2002:
;1151
.)Özdemir, 2003; Koçhisarlıoğlu, 1991: 431

كنتيجــة للتغيــرات التــي دخلــت ح ّيــز النفــاذ يف ســويرسا يف
مجــال الطــاق يف العــام  2000فقــد تــم إزالــة التقســيم يف
أســباب الطــاق بــن األســباب العا ّمــة والخاصــة مــع اإلحتفــاظ
بأســباب الطــاق وفــق التفــاوض واإلتفــاق املتبــادل بــن
الزوجــن ،اإلنفصــال الفعــي وإهت ـزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة
وفــق األســباب الخطــرةGençcan, 2013: 135; Oktay,( .

1996: 53; Ceylan, 2006: 20 - 21; Helvacı, 2002:
.)1151; Özdemir, 2003; Koçhisarlıoğlu, 1991: 431

أســباب الطــاق املعتمــدة يف القانــون الســويرسي الجديــد
عــى النحــو التــايل :الطــاق بالتفــاوض واإلتفــاق املتبــادل بــن
الزوجــن (القانــون املــدين الســويرسي املــادة  ،)111الطــاق
وفــق اإلتفــاق الجــزيئ (القانــون املــدين الســويرسي املــادة ،)112
اإلنفصــال الفعــي لفــرات طويلــة( 2القانــون املــدين الســويرسي
املــادة  ،)114إهت ـزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة وفــق األســباب
الخطــرة (القانــون املــدين الســويرسي املــادة  ،)115قبــول
دعــوى الطــاق القضائيــة املرفوعــة مــن الطــرف اآلخــر (القانــون
املــدين الســويرسي املــادة Hausser, Geiser , Aebi -( .)116
.)Muller, 2007: 119 – 120
مــع لوائــح الطــاق الجديــدة التــي دخلــت ح ّيــز النفــاذ يف
ســويرسا يف العــام  2000تــم إســتهداف اإلتفــاق باألخــص بــن
 2يف الســابق كان يتــم إعتــاد فــرة اإلنفصــال الفعــي بإعتبارهــا فــرة أربعــة
أعــوامّ ،إل أنــه تــم تغيــر هــذه الفــرة وتخفيضهــا إىل فــرة عامــن يف تاريــخ
2004/06/01

االطــراف يف الطــاق والنتائــج املرتتبــة عــى الطــاق كــا تــم
إســتهداف التعــاون املشــرك يف هــذا الســياق بــن الزوجــن.
(.)Ceylan, 2006: 21 – 22
الــرأي الســائد يف الفقــه القانــوين يف تركيــا يــرى رضورة إزالــة
أنــواع أســباب الطــاق العا ّمــة والخاصــة وإتخــاذ تريتيبــات
جديــدة يف هــذا الصــدد مــع األخــذ يف اإلعتبــار التنقيــح يف
القانــون الســويرسي – كــا هــو الحــال يف العديــد مــن الــدول
الغربيــةÖzdemir, 2003: 103; Burcuoğlu, 1988:( -

;119; Ceylan, 2006: 20 - 21; Helvacı, 2002: 1151
.)Koçhisarlıoğlu, 1991: 431

التقســيم يف شــكل أســباب الطــاق الخاصــة والعامــة يف القانــون
الــريك أصبــح يتــم النظــر إليــه بشــكل تقســيم مصطنــع .كــا
ان نســبة  ٪90مــن دعــاوى الطــاق القضائيــة التــي يتــم رفعهــا
تحــدث وفــق أســباب إهتـزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة (القانــون
املــدين املــادة  ،166الفقــرة  1و )2مــا يدعــم هــذا الــرأي
(.)ASAGEM, 2008: 15
هــذا التطبيــق ينتــج مــن أن إهتــزاز أســاس الرابطــة
الزوجيــة يعتــر اإلطــار الــذي يحــوي يف داخلــه العديــد
مــن حــوادث الطــاق .كــا أن األســباب املذكــورة مثــل الزنــا،
املعاملــة الســيئة والســلوك املهــن ،الــرك ،عــدم إمكانيــة
تأســيس الحيــاة املشــركة جميعهــا تنصــب يف إهتــزاز أســاس
الرابطــة الزوجيــة .لهــذا الســبب ســيكون مــن الصــواب أن يتــم
إدراج ســبب إهت ـزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة بإعتبــاره الســبب
الوحيــد يف الطــاقCeylan, 2006: 27; Burcuoğlu,( .

1988: 119, Gençcan, 2013: 390; Hatemi , Serozan,
.)1993: 229

مــن الناحيــة األخــرى فإنــه يف العديــد مــن دعــاوى
الطــاق يظهــر تواجــد أكــر مــن ســبب مــن األســباب الــواردة
يف القانــون املــدين للطــاق .حيــث ان الحــوادث التــي
تســتند إىل الطــاق التظهــر فجــاءةً .حيــث تبــدأ املناقشــات
والنزاعــات الصغــرة بــن الزوجــن يف الســنوات األوىل مــن الــزواج
لتتحــ ّول فيــا بعــد إىل التنافــر العاطفــي والجنــي
والتــي ميكــن أن تــؤدي يف مراحلهــا املتطــ ّورة إىل عــدم
والجســدي.
النفــي
والعنــف
الوفــاء
بعبــارة أخــرى ،فــإن إهتــزاز أســاس الرابطــة
الزوجيــة يصفــة عا ّمــة اليحــدث وفــق حادثــة معيّنــة،
وإمنــا يظهــر مــع إكتــال فــرة طويلــة مــن الزمــن( .الرجــاء
اإلطــاع عــى أســباب الطــاق وفــق العنــف العاطفــي،
الجســدي ،الجنــي ،اإلقتصــادي ،اإلجتامعــي واملــريئ
باإلضافــة إىل قرارات املحكمة).)Gençcan, 2013: 390( .

اإلنتقادات والتوصيات بشــأن مبادئ الخطأ يف الطالق
بالتوافــق مــع احــكام املــادة  166مــن القانــون املــدين فــإن
ســبب إهتـزاز أســاس رابطــة الزوجيــة يوفــر إمكانيــة رفــع دعوى
الطــاق القضائيــة ســواء كان ذلــك عــن طريــق الــزوج املخطــئ
أو غــر املخطــئّ .إل انــه كــا يُفهــم مــن نــص املــا ّدة فإنــه يف
حالــة رفــع الدعــوى عــن طريــق الــزوج املخطــئ بصفــة أكــر
فإنــه ميكــن توفــر رفــض الدعــوى عــن طريــق الطعــن واإلعــراض
مــن املدعــى عليــه الــزوج اآلخــر .كل مــا يتوجــب عليــه لتحقيــق
هــذه الغايــة هــو عــدم اإلســتخدام الســئ لحقــوق الطعــن
واإلعــراض.
لهــذا الســبب فإنــه يف مامرســات املحكمــة العليــا يتــم رفــض
دعــوى الطــاق القضائيــة يف حالــة عــدم تواجــد أي نــوع مــن
االخطــاء التــي ميكــن أن يتــم إســنادها إىل املدعــى عليــه الــزوج.
كــا يظهــر بصفــة عا ّمــة مقاومــة الطــاق عــن طريــق املدعــى
عليــه الــزوج يف أنــواع دعــاوى الطــاق القضائيــة التــي يتــم
رفعهــا عــن طريــق الطــرف املخطــئ بصفــة أكــر .يف كثــر مــن
االحيــان يظهــر هــذا الطــرف بإعتبــاره الزوجــة املــرأة .تتواجــد
أســباب متن ّوعــة لهــذا الوضــع عــى النحــو التــايل :املــرأة الزوجــة
التــي وقــع زوجهــا يف الزنــا أو أصبــح عاشــقاً ألمــرأة أخــرى
توفــر تقديــم اإلعرتاضــات والطعــن وفــق أســباب نفســية مثــل
اإلنتقــام ،العقــاب واإلهانــة أو الحصــول عــى منافــع إقتصاديــة
وماديــة أفضــل يف نهايــة الطــاق.)Şıpka , Gençcan 2007( .
يوضــح الفقــه القانــوين رضورة اإلحتفــاظ بعنــر الخطــأ املحـ ّدد
يف املــادة  166الفقــرة  2مــن القانــون املــدين الــريك وذلــك ألن
الخلــل يف املهــام الزوجيــة غالبــاً مايســتند عــى أخطــاء أحــد
الزوجــن او أخطــاء الزوجــن معـاً مــع األخــذ باإلعتبــار الحقائــق
يف البــاد.)Ceylan, 2006: 27( .
يف حــن أنــه يكــون مــن الصعــب اإلحتفــاظ بإســتمرارية الرابطــة
الزوجيــة التــي إهتــز أساســها بإســتخدام عنــارص الخطــأ.
لهــذا الســبب يكــون مــن الواجــب أن يصبــح القانــون الــريك
كــا هــو الحــال يف القانــون الســويرسي والعديــد مــن
القوانــن الحديثــة االخــرى بحيــث أن اليكــون مفهــوم الخطــأ
مؤثــرا ً يف الطــاق ،وإمنــا يتــم إعتبــاره مؤثــرا ً مــن حيــث
التعويضــات املاديــة واملعنويــة يف نهايــة الطــاق فقــط .بعبــارة
أخــرى ،فإنــه يف حالــة تواجــد الخطــأ لــدى الــزوج املدعــي
وتواجــد الخطــأ القليــل لــدى املدعــى عليــه ويف حالــة عــدم
تواجــد املصلحــة الهادفــة للمحافظــة عــى إســتمرارية هــذا
الــزواج فإنــه يجــب عــى القــايض إتخــاذ الق ـرار بالطــاق دون
األخــذ يف اإلعتبــار نســبة الخطــأ بــن األطــرافŞıpka ,( .
.)Gençcan 2007
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اإلنتقــادات والتوصيــات حــول اإلنفصــال الفعــي بإعتبــاره مــن
أســباب الطــاق
أحــد اإلنتقــادات االخــرى يف الفقــه القانــوين يتــم توجيههــا
فيــا يتعلّــق بالــرط األويل بــرورة تواجــد الدعــوى التــي تــم
رفعهــا ورفضهــا يف حــاالت الطــاق بســبب اإلنفصــال الفعــي
بالتوافــق مــع احــكام املــادة  166الفقــرة  4مــن القانــون املــدين.
(.)Özdemir, 2003: 164
وفــق التطبيــق فــإن الــزوج املخطــئ الــذي يرغــب يف الطــاق
يجــب عليــه رفــع قضيــة الطــاق مــع تنازلــه قبــل املــرور
مبرلحــة التقــايض وبــدء فــرة الثالثــة أعــوام مــن تاريــخ تنازلــه
عــن القضيــة .بالتوافــق مــع احــكام املــادة  166الفقــرة  4مــن
القانــون املــدين فإنــه ميكنــه رفــع الدعــوى القضائيــة يف نهايــة
العــام الثالــث لتوفــر وقــوع الطــاق .لهــذا الســبب يُعــرف هــذا
النــوع مــن الطــاق بــن العا ّمــة بإســم الطــاق األوتوماتيــي.
بهــذه الطريقــة يتــم تعطيــل تأثــر حكــم املــادة  166الفقــرة
 4مــن القانــون املــدين مــن ناحيــة املامرســة العمليــة والتــي
توضّ ــح رضورة البحــث عــن الدعــوى التــي تــم رفعهــا ورفضهــا
مــن قبــل.
يف حــن أنــه وفقــاً للتطــ ّورات يف الــدول االوروبيــة فإنــه يتــم
إعتبــار العيــش بشــكل منفصــل لفــرة معيّنــة ســبباً للطــاق دون
تواجــد رشط رضورة البحــث عــن الدعــوى القضائيــة التــي تــم
رفعهــا ورفضهــا (أو التنــازل عنهــا)Özdemir, 2003: 164;( .
 .)Şıpka, 2006: 168 – 171مبعنــى انــه دون الحاجــة إىل
تواجــد الدعــوى التــي تــم رفعهــا ورفضهــا مســبقاً مــن املحكمــة
التــى ميكنهــا منــح القــرار بوقــوع الطــاق يف حالــة اإلنفصــال
الفعــي للزوجــن وفــق الفــرات املح ـ ّددة يف القانــون.
 .4.2أثــر الطــاق عــى الفــرد والطفــل ودور لقانــون يف حالــة
الطــاق
تلعــب العديــد مــن العوامــل دورا ً يف الخالفــات الزوجيــة التــي
تــؤدي إىل الطــاق .هــذه العوامــل بصفــة عا ّمــة هــي مشــاكل
نفســية وإجتامعيــة ،مشــاكل إجتامعيــة وإقتصاديــة ،مشــاكل
متعلّقــة بأقــارب األرسة باإلضافــة إىل املشــاكل الجنســية بــن
الزوجــن .يظهــر الطــاق يف جميــع رشائــح املجتمــع بــدون
اإلختالفــات مــن حيــث مســتوى الرفاهيــة يف طبقــات املجتمــع.
تتواجــد العديــد مــن العوامــل التــي تدفــع الزوجــن نحــو
الطــاق مثــل اإلضطرابــات يف الص ّحــة العقليــة والنفســية
للزوجــن ،الــزواج يف ســبيل املصالــح واملنافــع اإلقتصاديــة ،و
العــادات الســيئة مثــل إدمــان الكحــول أو القــار ،فــارق الســن
بــن الزوجــن ،اإلختــاف يف املســتوى التعليمــى بــن الزوجــن،
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عــدم القــدرة عــى اإلنجــاب ،توجــه الرجــل باإلهتــام بتعــ ّدد
الزوجــات ،الــزواج دون إســتيعاب مفاهيــم اإللتزامــات الناشــئة
عــن رابطــة الــزواج ،طغــى املنفعــة واملصلحــة الذاتيــة والفرديــة
يف اإلنســان باإلضافــة إىل النشــئة يف أرسة مليئــة باملشــاكل.
يُعــرف أن فــرة الطــاق تعتــر مــن أكــر الفــرات العصيبــة يف
الحيــاة مــع صعوبــة العديــد مــن البالغــن يف توفــر التكيّــف
واإلنســجام خــال هــذه الفــرة .أثبتــت الدراســات التــي أجريــت
يف هــذا الصــدد أن البالغــن الذيــن تع ّرضــوا للطــاق يعيشــون
صعوبــات يف التكيّــف مــن حيــث النواحــي الصحيّــة ،اإلقتصاديــة
واإلجتامعيــة مــع تأثــر هــذا الوضــع عــى تكيّــف وإنســجام
الطفــل بشــكل ســلبي.)Öngider, 2013: 151( .
تؤثــر كل مــن النزاعــات بــن الزوجــن قبــل الطــاق والنزاعــات
خــال فــرة املراحــل القضائيــة بشــكل ســلبي عــى األطفــال.
( .)Öngider, 2013: 144وفــق الدراســات التــي أجريــت
يظهــر تأثّــر إحــرام الــذات لــدى الطفــل بشــكل ســلبي نتيجــة
هــذه النزاعــات .كــا ان بعــض األزواج يرغــن يف ان يكــون
االطفــال طرفـاً يف هــذه النزاعــات .باألخــص األطفــال مــن صغــار
الســن يــرون أنفســهم مســؤولني عــن هــذا النــوع مــن النزاعــات
والرصاعــات بــن األم واألب.)Öngider, 2013: 152 – 153( .
يتــم تحديــد اإلستشــارات النفســية املنتظمــة لــكل مــن األم واألب
يف مراحــل الطــاق وذلــك لتوفــر إزالــة املشــاكل بينهــم وبــن
األطفــال وتوفــر التقـ ّرب بشــكل مناســب مــن األطفــال ،كــا يتــم
أيض ـاً تطبيــق مراحــل الرصــد واملراقبــة يف محاكــم األرسة والتــي
تكــون ها ّمــة يف تقليــل هــذه اآلثــار عــى الطفــل .لتقليــل آثــار
الطــاق عــى األطفــال تتــم التوصيــة بزيــادة اإلمكانيــات الالزمــة
لتوفــر الدعــم النفــي والتدريــب لــكل مــن األم واألب وأف ـراد
األرسة يف كل مــن مراكــز اإلستشــارات األرسيــة ،األقســام الخاصــة
يف الجامعــات واملــدارس .زيــادة هــذا النــوع مــن اإلمكانيــات
يحمــل أهميــة مــن حيــث الفــرات خــال مراحــل الطــاق ومــا
بعــد الطــاق.)Aral , Sağlam, 2012: 84 – 85( .
النظــر إىل مؤسســة األرسة يف إطــار الفصــل بــن الطــاق القانــوين
والطــاق النفــي يوفــر املســاعدة يف حلــول املشــاكل التــي
تحــدث بعــد فــرة ومراحــل الطــاق القضائيــة .حيــث أنــه يف
حالــة عــدم إتخــاذ القــرار مــن املحكمــة بالطــاق ألي ســبب
مــن األســباب فــإن يتــم إعتبــار الرابطــة الزوجيــة املتينــة مــن
الناحيــة القانونيــة بــن األزواج .إلّ أنــه يف حقيقــة األمــر قــد
تتواجــد العديــد مــن املشــاكل التــي تعــاين منهــا األرسة والتــي
تكــون عقبــات يف إســتمرار رابطــة الــزواج .بعبــارة أخــرى،
ايعتمــد النظــام القانــوين عــى تحديــد وإثبــات املشــاكل املعنويــة
يف األرسة والتــي تــم عيشــها او مل يتــم عيشــها يف الحقيقــة.
يحمــل التأثــر والحــل املعنــوي يف األرسة أهميــة التقــل عــن

الطــاق القانــوين.
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.)Doğan, 1998: 67

لهــذا الســبب يُعــرف انــه الميكــن إعتبــار نســب الطــاق يف أي
دولــة مقياس ـاً كافي ـاً لتحديــد ص ّحــة األرس التــي تعيــش يف تلــك
الدولــة .ووفق ـاً لهــذا املنظــور فإنــه للحصــول عــى التوضيحــات
الشــافية بشــكل أكــر فيــا يختــص بص ّحــة األرسة يجــب النظــر
يف أعــدد دعــاوى الطــاق القضائيــة بغــض النظــر عــن نتيجتهــا
وليــس النظــر إىل نســب الطــاق النهائيــة .حيــث أنــه الميكــن
الحديــث عــن الص ّحــة الجيــذدة لــأرسة يف حالــة وصولهــا إىل
رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة.)Doğan, 1998: 67 – 68( .
حيــث يكــون مــن الصعــب التفكــر يف عــدم توجــه األرسة غــر
الصحيّــة نحــو الطــاق بالتوافــق مــع الحقائــق يف حياتهــا .لهــذا
الســبب يظهــر أن االزواج واملحامــن لــكل طــرف يعملــون عــى
تفضيــل الصلــح والطــاق بالتفــاوض يف بدايــة مراحــل الطــاق
مــع تفضيــل طــرق الطــاق التــي توفــر أقــل رضر مــن الناحيــة
النفســية لــكل مــن الزوجــن واألطفــال.)Özdemir, 2003( .
 .5.2الوساطة يف الطالق
 .1.5.2التعريف والوظائف
الوســاطة يف الطــاق تعنــي التطبيقــات التــي تهــدف إىل مشــاركة
طــرف وســيط محايــد لتوفــر الحلــول يف أنــواع النزاعــات
والخالفــات التــي تنشــأ بــن الزوجــن بســبب الطــاق باإلضافــة
إىل إدارة وإنجــاز العالقــات بــن أفراد األرسة بشــكل ســلمي ســواء
كان ذلــك خــال أو بعــد مرحلــة الطــاق .بهــذا الجانــب تظهــر
الوســاطة بإعتبارهــا كأســلوب بديــل لحــل النزاعــاتGaffal,( .
.)2010:174 – 175

أول القوانــن الدوليــة التــي يتــم إصدارهــا بشــأن هــذه املســألة
كانــت مــن لجنــة مجلــس وزراء أوروبــا والتــي تــم إصدارهــا
حــول الوســاطة يف األرسة وفــق قــرار التوصيــة بالرقــم )R (98
 1والــذي يظهــر الوســاطة بإعتبارهــا طريقــة تهــدف إىل توفــر
الحلــول ملشــاكل األرسة خــال فــرة اإلتفــاق املتبــادل والحــد
مــن الرصاعــات والنزاعــات مــع املحافظــة عــى مصالــح ومنافــع
جميــع أفـراد األرسة حــث تــم إعتــاد القـرار مــن جميــع الــدول
األعضــاء يف املجلــس االورويب مــع التشــديد عــى رضورة تطبيقــه
ونــره وتطويــره( .املجلــس االورويب.)2014 ،
إتجهــت معظــم الــدول االوروبيــة إىل تطويــر الرتكيــز عــى
الطــاق بالتفــاوض بدعــم طــرق الوســاطة االرسيــة يف قانــون
الطــاق .يف العــام  2001تــم تأســيس لجنــة قانــون األرسة
األوروبيــة (– Commission on European Family Law

 ) CEFLمــن قبــل فريــق دويل مــن األكادمييــن .تهــدف هــذه
املؤسســة العلميــة واملســتقلّة بالكامــل إىل إنشــاء مبــادئ قانــون
األرسة األوروبيــة مــن خــال التعــاون الــدويل .يظهــر الطــاق
بالتفــاوض يف صــدارة األعــال والقــرارات التــي تــم إتخاذهــا
عــن طريــق هــذه املؤسســة .حيــث يتــم إســتهداف توفــر
املعلومــات إىل الزوجــن حــول نتائــج الطــاق وتوفــر الوصــول
إىل إتفــاق فيــا يختــص بفــرة ومراحــل الطــاق وذلــك مــن
خــال مســاعدة املحامــن يف املصالحــات ،الوســطاء أو الخــراء.
هــذا اإلجـراء قــد يــؤدي إىل زيــادة الفــرة يف الطــاق بالتفــاوض
ولكنــه يعمــل عــى توفــر اإلرادة واإلتفــاق الكامــل للزوجــن يف
املواضيــع املح ـ ّددة إلنقاذهــم مــن أعبــاء املقاضــاة يف املحاكــم.
(.)Şıpka, 2006: 170 – 171
الوســاطة يف الطــاق هــي تطبيــق يهــدف إىل تقليــل اآلثــار
الســلبية لفــرة املقاضــاة التــي تســتمر لفــرات طويلــة عــى كل
مــن األزواج واألطفــال مــع تقليــل العــبء املــادي واملعنــوي
للمقاضــاة يف الطــاق .يعتــر هــذا التطبيــق مــن املامرســات
الواجبــة يف بعــض الــدول األوروبيــة حيــث تتــم التوصيــة
بتطبيقــه يف بالدنــا أيضــاً .عــى الرغــم مــن إعتــاد مســاعدة
الخــراء يف إجــراءات الطــاق القضائيــة بالتوافــق مــع أحــكام
القانــون  4787إلّ أن وظائــف الخــراء الذيــن يق ّدمــون هــذه
الخدمــات يف محاكــم األرسة باإلضافــة إىل تدريبهــم وخرباتهــم
جميعهــا تختلــف مــن الناحيــة التقنيــة والفنيــة عــن الوســاطة يف
األرسة .وذلــك ألن أحــد االزواج قــد إتخــذ بالفعــل قـرار الطــاق
مــع توكيــل املحامــي ورفــع دعــوى الطــاق .كــا انــه يف العديــد
مــن هــذه الحــاالت تكــون النزاعــات والرصاعــات بــن الزوجــن
قــد وصلــت إىل بعــد الميكــن معــه الجمــع بينهــم يف مــكان
واحــد او توفــر اإلتصــال فيــا بينهــم .وفــق التطبيــق الــذي
يتــم مامرســته حاليــاً يتــم الحصــول عــى مســاعدة الخــراء يف
مســتويات تحديــد إســتمرار أو عــدم إســتمرار املؤسســة الزوجيــة
وإتخــاذ قــرار الوصايــة عــى األطفــال وتقديــم املســاعدة إىل
القــايض يف إتخــاذ القــرار فيــا يتعلّــق برتتيــب العالقــات مــع
األطفــال.)Şıpka , Şıpka, 2007( .
تحديــد اإللــزام بالحصــول عــى تدخّــات الوســاطة يف جميــع
أنــواع دعــاوى الطــاق القضائيــة بهــدف املحافظــة عــى
إســتمرارية رابطــة الزوجيــة قــد يــؤدي إىل العديــد مــن املشــاكل
والعوائــق الكبــرة .حيــث ان أكــر املخاطــر يف هــذا النــوع مــن
التطبيقــات تكــون يف إكـراه املــرأة ضحيــة العنــف التــي تع ّرضــت
إىل العنــف مــن زوجهــا إىل اإلتفــاق مــع الــزوج الــذي أحــدث
العنــف .إحــدى املشــاكل األخــرى هــي تعريــض األزواج الذيــن
أنهــوا صفحــة الطــاق مــن الناحيــة النفســية إىل هــذا النــوع مــن
الضغــط النفــي مــرة أخــرى .حيــث أنــه يجــب عــى الوســاطة
األرسيــة عــدم توفــر املشــاكل التــي التُطــاق يف مراحــل الطــاق
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التــي تتــم إدارتهــا بالصعوبــات الكبــرة ،بالعكــس متام ـاً يجــب
أن تهــدف هــذه التطبيقــات إىل تســهيل التكيّــف واإلنســجام
لــكل مــن األزواج واألطفــال مــع حياتهــم بعــد فــرة الطــاق .يف
هــذا اإلطــار تتــم التوصيــة بالرتكيــز عــى الوســاطة يف الطــاق
يف خدمــات الوســاطة األرسيــة التــي توفــر توســعة تطبيقــات
الطــاق بالتفــاوض.
يُعتــر الطــاق بالتفــاوض وفــق اإلتفــاق املتبــادل أحــد انــواع
الصلــح يف حالــة اإلنتهــاء الفعــي للــزواج يف املرحلــة التــي اليكون
فيهــا فوائــد أو مصلحــة تســتدعي الحفــاظ عــى إســتمرارية
هــذا الــزواج ســواء كان مــن حيــث الــزوج والزوجــة أو األطفــال.
(.)Şıpka, Gençcan, 2007
 .2.5.2مم ّيزات الوســاطة يف الطالق
يعتــر إيجــاد الحلــول الخاصــة بقانــون األرسة مــن خــال
مســاعدة الوســاطة بــدالً عــن املقاضــاة يف املحاكــم ذو
اكــر فائــدة ألنــه يســتدعي التعــاون املشــرك بــن أفــراد
األرسة .)Gaffal, 2010: 175( .توفــر الوســاطة تقليــل
اآلثــار الســلبية للطــاق عــى كل مــن االزواج واألطفــال
للحــد األدىن مــع إختفــاء هــذه اآلثــار بالكامــل يف بعــض
األحيان.)Şen, 2013: 102( .
وفــق الدراســات التــي أجريــب فيــا يختــص بآثــار الوســاطة
يف الطــاق يف أنجلــرا فقــد تــم إثبــات إنخفــاض نســبة
ردود الفعــل واإلســتجابة العاطفيــة املرتبطــة بالطــاق
لــدى األزواج مثــل القلــق ،األرق والخلــل الوظيفــي اإلجتامعــي.
تحســن نســبة الشــعور
بنفــس الطريقــة فقــد متــت مالحظــة ّ
بعــدم الرضــا واإلكتئــاب لــدى األطفــال .كــا أنــه باإلضافــة إىل
العديــد مــن اآلثــار اإليجابيــة عــى األزواج فقــد ظهــر زيــادة
التعــاون املشــرك ســواء كان بــن األزواج أو بــن األزواج
واالطفــال.)Şen, 2013: 104( .
يف دراســة أخــرى متــت املقارنــة بــن أوضــاع الرضــا لــدى
األزواج فيــا يختــص بفــرات الطــاق ســواء كان ذلــك
عــن طريــق التقــ ّدم إىل املحاكــم أو بإســتخدام الوســاطة
يف الطــاق حيــث أثبتــت الدراســة فــرق كبــر لصالــح
الوســاطة (بنســبة  .)0,36كــا متــت مالحظــة أن
األزواج الذيــن يحصلــون عــى الوســاطة خــال مراحــل
الطــاق يكونــوا أكــر راحــة يف اإلدارة العاطفيــة خــال مراحــل
اإلنفصــال ،مــع إنفصالهــم بنســبة منخفضــة مــن العــداء
تجــاه بعضهــم البعــض مــع توفــر إمكانيــة التواصــل
الســهل فيــا بينهــم ألداء وظيفــة األبويــن لألطفــال بعــد
الطالق.)Şen, 2013: 104( .
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تظهــر النتائــج بشــكل رئيــي أن الوســاطة تعتــر مرحلــة
أكــر عمليــة ،وأقــل منرصفــات وأقــل نزاعــات عنــد مقارنتهــا
بفــرات املحكمــة القضائيــة .كــا يحصــل األطــراف عــى
أدوار يف تشــكيل القــرارات التــي يتــم إتخاذهــا بشــأنهم
مــا يوفــر إنفصالهــم مبســتوى رضــا أعــى .مــن ناحيــة
اخــرى تعتــر الوســاطة ســبباً يف تقليــل عــدد دعــاوى الطــاق
القضائيــة نتيجــة لتقليلهــا الحاجــة لدعــاوى الطعــون
واإلســتئناف .يظهــر تطويــر التعــاون املشــرك بــن االزواج بعــد
الطــاق يف املواضيــع التــي تكــون خاصــة باألطفــال .نســبة
لهــذه املميّــزات التــي تظهــر عنــد مقارنــة الوســاطة بفــرات
املقاضــاة املليئــة بالنزاعــات تشــ ّجع الحكومــات
يف أوروبــا وأمريــكا األزواج عــى إســتخدام
الوســاطة قبــل الطــاق .حيــث أن ذلــك يهــدف إىل توفــر
اإلتفــاق بــن األزواج مــع تج ّنــب تدخّــل الدولــةGaffal,( .
.)2010: 186
 .3.5.2الخصائــص التــي يجــب توافرهــا يف األزواج الذيــن
يحصلــون عــى الوســاطة يف الطــاق
عــى الرغــم مــن املميّ ـزات الخاصــة بالوســاطة املوضّ حــة أعــاه
إلّ أن فقــه القانــون يوضــح أن الوســاطة التعطــي
النتائــج اإليجابيــة الناجحــة دامئــا ًBenedek , Brown,( .
 .)1997: 36; Gaffal, 2010: 188لهــذا الســبب يتــم تحديــد
الخصائــص التاليــة بإعتبارهــا الخصائــص العا ّمــة التــي يجــب
توافرهــا يف األشــخاص الذيــن يحصلــون عــى الوســاطة )1 :أن
تكــون لديهــم العزميــة والرغبــة يف االســتفادة مــن الوســاطة
يف الطــاق )2 .أن يكونــوا مــن أصحــاب الوعــي املتطــ ّور فيــا
يتعلّــق بســلوكياتهم )3 .أن تكــون لديهــم اإلمكانيــة يف رشح
تص ّوراتهــم ووجهــات النظــر الخاصــة بهــم وبالتــايل يكونــوا
قادريــن عــى معرضــة الحلــول التــي تكــون يف غــر صالحهــم.
 )4يجــب أن تكــون لديهــم املهــارة والقــدرة يف التوصــل إىل
الصلــح .)Gaffal, 2010: 188( .يُعــرف ان حلــول النزاعــات
بــن االزواج الذيــن اليحملــون لهــذه الخصائــص تكــون أكــر
مالمئــة وفــق طــرق املحاكــمBenedek Brown, 1997: 36;( .
.)Gaffal, 2010: 188
باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه وفــق االحــداث التــي أ ّدت إىل الطــاق
يعتــر االطفــال نفســهم املســؤولون الوحيــدون عــن األرضار التــي
حدثــت يف األرسة لــذا يجــب ان يتــم توفــر الوســاطة للجانــب
اآلخــر أيض ـاً فيــا يتعلّــق باألطفــال حيــث يوفــر هــذا الجانــب
تقديــم جميــع املطلــوب دون تقديــم أي نــوع مــن الطلبــات
خــال مراحــل الطــاق وفــق تفكــره بأنــه اليســتحق أي شــئ.
(.)Benedek , Brown, 1997: 36

عــى العكــس متامـاً يُعــرف عــدم تقديــم اإلســتفادة مــن الوســاطة
رة عــى الفــوز .وذلــك الن
يف حالــة األشــخاص التــي تكــون م ـ ّ
هــذا النــوع مــن األشــخاص يــود خــوض مراحــل الطــاق يف شــكل
املعركــة مــع عــدم اإلســتعداد عــى تقديــم التنــازالت يف أي نــوع
مــن املواضيــع .يف حــن أن نجــاح طريقــة الوســاطة تعتمــد عــى
التنــازالت املتبادلــة مــن األزواج فيــا يتعلّــق باملصالــح واملنافــع
املحــددة.)Benedek , Brown, 1997: 36( .
باإلضافــة إىل ذلــك فــإن األشــخاص الذيــن الميكنهــم التواصــل
إىل مــع املحامــن وفــق الوضــع الراهــن ،او األشــخاص الذيــن
يته ّربــون مــن منــح املعلومــات الصحيحــة لتنفيــذ الصلــح
العــادل (تظهــر باألخــص يف تقاســم األموال/املمتلــكات) ،أو
األشــخاص التــي يشــتبه فيهــا بإســتغالل األطفــال بشــكل جســدي
أو جنــي او التــي تحــدث األرضار إىل االطفــال بشــكل او بآخــر
(مثــال التشــجيع عــى إرتــكاب الجرميــة ،توفــر تنــاول الكحــول
واملخ ـ ّدرات) وأخــرا ً األشــخاص التــي التكــون ص ّحتهــا النفســية
والعقليــة ســليمة جميــع هــذه األنــواع هــي مــن األنــواع
املعــروف عنهــا عــدم اإلســتفادة مــن خدمــات الوســاطة حيــث
يتــم التشــديد عــى تق ـ ّدم هــذه األنــواع إىل املحكمــة مبــارشة.
(.)Benedek , Brown, 1997: 36
تعتمــد الوســاطة عــى مبــدأ رغبــة األزواج يف املشــاركة يف الفــرة
وفــق إرادتهــم الحــ ّرة .يجــب عــى أطــراف الوســاطة تج ّنــب
فــرض الحلــول املع ّينــة أو تهديــد االطــرافGaffal, 2010:( .
.)186
 .4.5.2قــرار التوصيــة مــن املجلــس األورويب يف موضــوع
الوســاطة األرسيــة
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املبــادئ العامــة لعمليــة الوســاطة املشــار إليهــا يف املــادة  3مــن
القـرار عــى النحــو التايل:

 .5.5.2خدمــات اإلستشــارات يف الطــاق والوســاطة يف الطــاق
يف تركيــا

يجب أن يكون الوســيط مســتقالً من كال الجانبني.

 .1.5.5.2وظيفــة قضــاة محكمــة األرسة يف تشــجيع الصلــح
والوســاطة األرسيــة

i.iيجب أن يكون الوســيط محايدا ً يف نتائج عملية الوســاطة.
 iiiiيجــب عــى الوســيط إحــرام وجهــات نظــر األط ـراف مــع
حاميــة املســاواة يف التفــاوض بــن الطرفــن.
 iiiiiاليوجد للوســيط سلطة فرض الحلول.
 ivivيجــب إجــراء الوســاطة األرسيــة يف ظــروف تكفــل رسيــة
الحيــاة الخاصــة.
  v.vتكــون املناقشــات خــال مقابــات الوســاطة رسيــة واليتــم
إســتخدامها إلّ مبوافقــة األط ـراف أو وفــق األوامــر مــن القانــون
املحــي.
  viviيجــب عــى الوســيط إعطــاء معلومــات حــول أنــواع
اإلستشــارات التــي ميكــن لألط ـراف التق ـ ّدم إليهــا ســواء كانــت
مــن اإلرشــاد األرسي أو طــرق اإلرشــاد األخــرى وذلــك يف األوضــاع
التــي يراهــا مناســبة لتوفــر الحلــول لألط ـراف يف مســائل األرسة
والــزواج.
  viviiيجــب ان يكــون الوســيط ذو حساســية خاصــة
تجــاه ســعادة الطفــل ومصلحتــه العليــا كــا يجــب
عليــه تشــجيع األبويــن لرتكيزهــم عــى متطلّبــات
األطفــال مــع إعــام األطفــال وتذكــر األبويــن
بــرورة اإلستشــارات وأن أهــم أنــواع املســؤوليات هــي ســعادة
األطفــال.

مــع األخــذ يف اإلعتبــار املخــاوف املذكــورة أعــاه
أصــدرت لجنــة مجلــس وزراء أوروبــا يف تاريــخ  21ينايــر
 1998قــرار التوصيــة رقــم  R (98) 1والــذي وضــع نطــاق
املبــادئ األساســية يف أعــال الوســاطة األرسيــة .مــن
الجديــر بالذكــر أن ق ـرار التوصيــة لفــت اإلنتبــاه إىل النزاعــات
الداخليــة تــؤدي إىل اآلثــار واألرضار املبــارشة عــى األطفــال مــع
إرتفــاع التكلفــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة للمقاضــاة مــن خــال
املحاكــم.

  viviiiيجــب عــى الوســيط إيــاء اإلهتــام الخــاص فيــا
إذا كان هنــاك تاريــخ بالعنــف بــن االطـراف أو إحتامليــة حدوث
مثــل هــذه الحــوادث يف املســتقبل ،كــا انــه يجــب عليــه إيــاء
اإلهتــام يف مــدى القــدرة التفاوضيــة لالط ـراف يف وجــود مثــل
هــذا اإلحتــال مــع تقييــم الوســاطة يف ظــل الظــروف الراهنــة.

أهــم ملبــادئ امللفتــة لإلنتبــاه يف القــرار هــو عــدم اإللــزام
بإســتخدام الوســاطة األرسيــة .كــا يحــ ّدد القــرار أن خدمــات
الوســاطة ميكــن ان يتــم تقدميهــا عــن طريــق املؤسســات العا ّمــة
أو مؤسســات القطــاع الخــاص ،وأن التقديــر يف هــذا االمــر يرجــع
بالكامــل للدولــة( .املــادة /2أ-ب).

  ixixميكــن للوســيط منــح املعلومــات القانونيــة لالطــراف
دون منــح املشــورة والتوصيــة القانونيــة .كــا يجــب ان يق ـ ّدم
املعلومــات يف الحــاالت املناســبة حــول إمكانيــة إستشــارة
محامــي أو غريهــم مــن املهنيــن املعنيــن( .لإلطّــاع عــى النــص
باللغــة اإلنجليزيــة .املجلــس األورويب.)2014 ،

وفــق قانــون تأســيس محاكــم األرسة رقــم  4787فإنــه يجــب
عــى القضــاة فيــا يختــص بالقضايــا التــي يتــم عرضهــا عليهــم
وقبــل الدخــول يف موضــوع الدعــوى يجــب عليهــم يف البــدء
محاولــة تحديــد املشــاكل التــي تعــ ّرض لهــا االزواج واألطفــال
بهــدف الحفــاظ عــى التســامح واملحبــة واإلحــرام يف األرسة
باإلضافــة إىل تشــجيع األطــراف للصلــح عــر الحصــول عــى
املســاعدة مــن الخــراء يف الحــاالت التــي يكــون الصلــح فيهــا
ممكن ـاً .يواصــل القــايض أعــال املقاضــاة وينتقــل إىل التحقيــق
يف موضــوع الدعــوى يف حالــة عــدم إمكانيــة توفــر الصلــح.
(املــادة .)71
باإلســتناد عــى املــواد  6 ،5و  7مــن القانــون فقــد تــم توظيــف
ـرب وأخصــايئ إجتامعــي يف داخــل بنيــة
كل مــن طبيــب نفــي ،مـ ّ
محكمــة األرسة .يســتفيد قضــاة محكمــة األرسة مــن هــؤالء
الخــراء مــع التشــجيع عــى الصلــح يف القضايــا التــي يتــم عرضهــا
عليهـ�م بالتوافـ�ق مـ�ع احـ�كام املـ�اد ة  7مــن القانــونTan�( .
.)rıver, 2014: 84

بالتوافــق مــع أحــكام املــادة  195مــن القانــون املدين الــريك “ :يف
حالــة عــدم اإليفــاء باإللتزامــات الناشــئة مــن رابطــة الزوجيــة أو
يف حالــة الوقــوع يف النزاعــات يف مســألة ها ّمــة ،يكــون لــأزواج
الحقــوق يف تد ّخــل القــايض بشــكل فــردي أو مجتمعــن .يوفــر
القــايض التحذيـرات إىل األزواج فيــا يتعلّــق باإللتزامــات امللقــاة
عــى عاتقهــم ،كــا يعمــل عــى توفــر الصلــح بينهــم كــا ميكــن
ان يطلــب مســاعدة الخــراء وفــق الرضــاء املشــرك بــن األزواج”.
وفــق الفقرتــن اللتــن تــم عرضهــا يف هــذه املــادة يُفهــم أن
القــايض يعمــل بــدور الوســيط وتقديــم طلــب الحصــول عــى
املســاعدة مــن الخــراء باإلضافــة إىل أنــه ميكــن لــه تعيــن
وســيط.)Tanrıver, 2014: 85( .
يف دعــاوى الطــاق يتــم تطبيــق وظيفــة القــايض يف التشــجيع
عــى الصلــح عــن طريــق توفــر إعــادة النظــر مــرة أخــرى يف
ق ـرار الطــاق عــن طريــق األزواج لتوفــر املحافظــة عــى األرسة
والرابطــة الزوجيــة.)Tanrıver, 2014: 86( .
تعتــر دعــاوى الطــاق مــن الدعــاوى الخاضعــة للنظــام العــام
لــذا التعتــر مــن الدعــاوى التــي يكــون فيهــا لألط ـراف مطلــق

التح ّول القانوين الذي حدث يف موضوع الطالق خالل تاريخ الجمهورية ،أسباب الطالق وخدمات الطالق
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رف .لهــذا الســبب وكقاعــدة عا ّمــة فإنــه الميكــن
الحريّــة يف التـ ّ
تنفيــذ “الوســاطة يف األرسة أو الطــاق” .حيــث اليكــون مــن
املمكــن تنفيــذ أعــال الوســاطة باالخــص يف أنــواع النزاعــات
التــي تحــوي اإلدعــاءات بالعنــف داخــل األرسة .يف هــذا
اإلطــار ويف حالــة رفــع دعــوى الطــاق القضائيــة وفــق أســباب
قصــد القتــل ،املعاملــة الســيئة ،الســلوك املهــن أو الجرميــة أو
الفضيحــة فإنــه يجــب عــى القــايض تج ّنــب توجيــه األطـراف إىل
الوســاطة يف مثــل هــذه الحــاالت .التتواجــد وظيفــة القــايض يف
تشــجيع الصلــح بــن االطـراف يف هــذه الحالــةDural, Öğüz( .
 .)Gümüş, 2013: 129; Tanrıver, 2014: 87كــا انــه
يجــب عــى القــايض اإلبتعــاد عــن توجيــه األطــراف للوســاطة
متام ـاً يف حالــة ظهــور انــواع الحــاالت املرتبطــة بقانــون حاميــة
األرسة ومنــع العنــف ضــد املــرأة رقــم Tanrıver,( .6284
.)2014: 87
 .2.5.5.2الخدمــات اإلستشــارية التــي تقدمهــا وزارة األرسة
والسياســات االجتامعيــة يف مجــال األرسة والطــاق
خدمــات اإلستشــارات يف مجــال األرسة والطــاق تحمــل يف
داخلهــا ثالثــة عناويــن رئيســية هــي خدمــات اإلستشــارات
قبــل الطــاق ،خدمــات اإلستشــارات والدعــم خــال

فــرة الطــاق وأعــال اإلستشــارات والدعــم
بعــد فــرة الطــاق .يتــم تقديــم الخدمــات عــن
طــرق املوظفــن الخــراء يف املديريــات الوالئيــة
لــأرسة والسياســات االجتامعيــة ويف مراكــز الخدمــات
اإلجتامعيــة وذلــك إلســتهداف تقديــم الدعــم إىل االزواج
يف إعــادة بنــاء العالقــات املتدهــورةو محاولــة تشــجيع
األزواج يف إعــادة تقييــم القــرارات التــي إتخذوهــا يف
إطـ�ار املشـ�كالت خـلال الطـلاق والظـ�روف الراهنـ�ةATH�( (.
.)GM, 2014
الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا إىل األزواج يف مرحلــة الطــاق
والذيــن تق ّدمــوا وفــق الق ـرار املشــرك بالحصــول عــى خدمــات
اإلستشــارات األرسيــة تكــون عــى النحــو التــايل :اكتســاب
مهــارات التواصــل داخــل األرسة؛ حــل النزاعــات ودعــم األرسة،
إحالــة األفــراد التــي يشــتبه يف إضطراباتهــا النفســية إىل
املؤسســات الصحيّــة لتلقــي العــاج ،تقديــم خدمــات إدارة
الغضــب والخدمــات اإلستشــارية لــأرس التــي يتــم إرســالها
مــن املحكمــة باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات اإلستشــارية فيــا
يتعلّــق باملشــاكل التــي يعيشــها األبويــن بشــكل فــردي باإلضافــة
إىل الرتتيــب فيــا يتعلّــق مبســألة االطفــالATHGM,( .
. )2014

تــم إطــاق دراســات تجريبيــة يف العــام  2012يف خمســة واليــات
فيــا يتعلّــق بخدمــات اإلستشــارات يف مراحــل األرسة والطــاق
التــي يتــم تقدميهــا عــن طريــق وزارة األرسة والسياســات
اإلجتامعيــة .تشــمل خدمــات الــوزارة خدمــات اإلستشــارات
األرسيــة التــي تهــدف إىل توفــر الحلــول النــواع املشــاكل التــي
تحــدث لــكل مــن االزواج واألطفــال خــال فــرات الطــاق.
تــم تحديــد الواليــات التجريبيــة يف كل مــن بــوردور ،كريكالــة،
أنقــرة ،إزمــر ،كارابــوك .تــم تقديــم التدريــب يف مجــال
الخدمــات اإلستشــارية إىل اإلستشــاريني العاملــن يف مراكــز
الخدمــات الغجتامعيــة يف الواليــات املختــارة للدراســات
التجريبيــة .تــم التخطيــط لنــر برنامــج التدريــب املعــد
مــع نــر تطبيــق تقديــم الخدمــات اإلستشــارية الخاصــة
مبراحــل األرسة والطــاق لــأزواج الذيــن يتق ّدمــون إىل
املحاكــم وذلــك عــن طريــق التعــاون املشــرك مــع محاكــم
األرسة يف جميــع أرجــاء البــاد .الحقــاً تــم البــدء يف
تقديــم الخدمــات يف واليــات أضنــة ،أنطاليــا ،بورصــا ،ديــار بكــر،
إررضوم ،إســطنبول وسامســون.
املذكــورة
الواليــات
يف
املتواجديــن
جميــع
إىل
مبــارش
بشــكل
التقــ ّدم
ميكنهــم
املديريــات الوالئيــة لــأرسة والسياســات اإلجتامعيــة كــا
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ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات فيــا يختــص باملوضــوع مــن
محاكــم األرسة.)ATHGM, 2014( .
تتواجــد دراســة لتحديــد مــدى تواجــد املســاهامت اإليجابيــة
مــن مراكــز اإلرشــاد األرسي وغريهــا مــن املؤسســات املشــابهه
يف تركيــا يف مجــال حلــول مشــاكل الــزواج .أجــاب نســبة ٪26
مــن النســاء املشــاركات يف الدراســة ونســبة  ٪20مــن الرجابــل
بشــكل إيجــايب .يف املقابــل أجــاب الغالبيــة العظمــى بإجابــات
ســلبية مــع بيانــه بعــدم معرفــة تواجــد مثــل هــذا النــوع
مــن الخدمــات مــا يوضّ ــح أن خدمــات دعــم األرسة غــر
منتــرة يف البــاد مــع قلّــة عــدد املراكــز التــي توفــر تقديــم
مثــل هــذا النــوع مــن الخدمــات باإلضافــة إىل النقــص يف
تقديــم الخدمــات .يف هــذا الســياق متــت التوصيــة فيــا يتعلّــق
بالخــراء واإلختصاصيــن العاملــن يف املراكــز التــي
تقــ ّدم خدمــات األرسة والخدمــات اإلستشــارية بحيــث ان
يتــم تكوينهــا مــن املجموعــات املهنيــة بحيــث تتكــون مــن
(طبيــب نفــي ،خبــر إجتامعــي ،إستشــاري نفــي،
خبــر خدمــات إجتامعيــة ،قانــوين) مــع رضورة عمــل
هــؤالء الخــراء وفــق التعــاون املشــرك مــع املراكــز
الصحيّــة وتكويــن نظــام تســجيل منتظــم يف هــذا
الس ياق.)ASAGEM, 2008: 98( .

املقدمة
نظرة شاملة عىل معدالت الطالق يف العامل ويف تركيا
تقديرات ملعدالت الطالق يف تركيا
الدراسات التي أجريت عىل الطالق يف تركيا يف اآلونة االخرية
محور نظري للطالق  :نظرية العزو الذايت ()ATTRIBUTION THEORY
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 .1.3املقدمة
‘‘الــزواج يف بدايتــه هــو النظــام والرشاكــة الجديــدة .مثلــه
كمثــل رشاكــة الــركات  ...حيــث تســتمر األعــال بشــكل
أفضــل كلّــا إســتطعت التفاهــم مــع رشيــكك بشــكل
أفضــل .كــا اليســتمر العمــل يف حالــة عــدم التفاهــم .هــذا
هــو املوضــوع”.
57
إسطنبول،
(رجل،
عام)
يتــم تعريــف األرسة بإعتبارهــا أصغــر وحــدة
هيكليــة يف املجتمــع يتــم تكوينهــا عــن طريــق الــزواج.
تعتــر هــذه البنيــة الهيكليــة هــى اللبنــة األساســية
لجميــع املجتمعــات بإعتبارهــا أصغــر أســاس يف العالقــات
اإلجتامعيــة حيــث يتــم تشــكيلها يف شــكل مؤسســة مك ّونــة
مــن إندمــاج الطرفــن بعقــد الــزواج مــن الناحيــة القانونيــة .يف
هــذا اإلطــار يعتــر الــزواج رمــز قبــول اإلجتــاع بــن الطرفــن
بشــكل رشعــي يف إطــار املعايــر والقواعــد االجتامعيــة .كــا
يعنــي الطــاق إنهــاء الرابطــة الزوجيــة وفــق اإلرادة الطوعيــة.
حيــث يحــدث يف هــذا الوضــع إزالــة املؤسســة التــي تــم
تأسيســها بشــكل قانــوين بإســتخدام اإلجـراءات القانونيــة .وذلــك
يف إشــارة إىل رغبــة األرسة التــي تــم تكوينهــا يف شــكل بنيــة
هيكليــة إجتامعيــة وفــق املعايــر اإلجتامعيــة يف الخــروج مــن
إطــار هــذه املعايــر اإلجتامعيــة وفــق اإلرادة الطوعيــة .تعتــر
األرسة بنيــة مؤسســية يتــم تحميلهــا معــاين وأدوار مختلفــة
الخاصــة بهــا لــذا يعتــر
يف املجتمــع وفــق الهيكلــة واألفــكار
ّ
الطــاق بــدوره يف هــذا الســياق ذو آثــار ونتائــج تتش ـكّل عــى
أفــراد هــذا املجتمــع.

يظهــر أن مؤسســة األرسة شــهدت تحــ ّوالت عــى الصعيــد
التاريخــي نتيجــة أنــواع التغيــرات والتحــ ّوالت التــي شــهدتها
الهيــاكل اإلجتامعيــة .حيــث ميكــن القــول أن األهــداف واملعايــر
التــي تــم التعريــف عنهــا بشــكل تقليــدي تع ّرضــت إىل
التغيــرات وفــق تحــ ّول األرسة إىل رابطــة تكتســب الحقــوق
الفرديــة لألطــراف مــع مــرور الوقــت .كــا يفهــم أنــه يتــم
تشــكيل هــذه التغيــرات مــرة أخــرى مــع التوقّعــات الخاصــة
باألفــراد بالتوافــق مــع االدوار واملســؤوليات ذات الصلــة يف
داخــل مؤسســة األرسة الناتجــة مــن الــزواج .ويف هــذا الســياق
يظهــر أن عوامــل واســباب الطــاق نفســه تع ّرضــت إىل التط ـ ّور
والتحــ ّول.

يف املجتمعــات الحديثــة يف يومنــا الحــايل يعتــر الطــاق
للتغــرات يف بنيــة األرسة .بالنظــر
أحــد اللبنــات األساســية
ّ
إىل املســار التاريخــي يتضــح أن معــ ّدالت الطــاق
التغــرات تظهــر
املســتخدمة كمــؤرشات لرصــد هــذه
ّ
إتجاهــات بــارزة مــع مــرور الوقــت يف كل دولــة.
معــ ّدالت الطــاق تعنــي عــدد األشــخاص املطلّقــن يف
كل  1000شــخص يف العــام وفــق متوســط عــدد الســكان.
وفــق اإلحصــاءات التــي تــم نرشهــا يف ينايــر وفقــاً لقاعــدة بيانــات
األرسة الخاصــة بـــ OECDيتضّ ــح ان معــدّالت الطــاق تختلــف
اختالفــا ً كبــرا ً بــن الــدول .البيانــات املعروضــة يف الرســم البيــاين رقــم 1
توضّ ــح مــؤرش إلتجــاه إرتفــاع معــدّالت الطــاق يف جميــع دول OECD
يف الفــرات مابــن  2008-1970بخــاف عــدد قليــل مــن الــدول
(.)2014 ،OECD
اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﻋﺎم 1970
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تتواجــد بهــا تركيــا والتــي توضــح مســتويات مع ـ ّدالت الطــاق
املنخفضــة جــدا ً التــي بــدأت يف إتجــاه اإلرتفــاع ،أ ّمــا املجموعــة
األخــرى التــي تضــم البــاد األكــر إختالطــاً نســبياً فتتميّــز
باإلرتفــاع الكبــر ملعــ ّدالت الطــاق يف البــدء ّإل أن املســتويات
أصبحــت مســتقرة يف مســتوياتها املرتفعــة يف فــرة آخــر  20عــام.

الرسم البياين  .2اإلختالف يف معدّالت الطالق يف الدول املختارة يف الفرتة مابني 2010-1920

 .2.3نظرة شــاملة عىل معدالت الطالق يف العامل ويف تركيا

التغيات يف معدّالت الطالق ()2008-1970
الرسم البياين .1
ّ
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻋﺎم  1970ﺣﺗﻰ 2008

يعــرض هاركونــن ( )2014التاميــز واإلختالفــات عــى املــدى
الطويــل يف مع ـ ّدالت الطــاق إبتــداءا ً مــن الفــرة بعــد الحــرب
العامليــة االوىل مبــارشة وحتــى العــام  .2010وفــق مــا هــو
موضّ ــح يف الرســم البيــاين  2تــم تقســيم الــدول إىل مجموعتــن
مختلفتــن حيــث يتواجــد يف الجانــب األيــر املجموعــة التــي
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عــى الرغــم مــن أن هــذه البيانــات التوفــر إمكانيــات التحليــل
وضــع تركيــا يف هــذه الصــورة العا ّمــة يشــر إىل فــرة تتميّــز بزيــادة
اﻟﺸﻜﻞ 2 -
وفــق الخطــوط املحــ ّددة لتوفــر املقارنــة بــن الــدول إلّ أنــه
معــ ّدالت الطــاق .حيــث ســ ّجلت معــ ّدالت الطــاق يف العــام
1.33
إىل
2005
ـام
ـ
الع
يف
ـع
ـ
لرتتف
ـف،
ـ
األل
يف
0.52
ـبة
ـ
نس
1997
يكــون مــن املهــم لفــت النظــر إىل التحـ ّوالت العديــدة يف االســباب
يف
األلــف ،و إىل نســبة  1.65يف األلــف يف العــام  .2014مــن ناحيــة
األساســية لإلختالفــات واإلتجاهــات العا ّمــة .أوالً ،وباألخــص يف
أخــرى تعتــر معــ ّدالت تركيــا ضمــن فئــة املعــ ّدالت املنخفضــة
البلــدان املتق ّدمــة فإنــه إعتبــارا ً مــن أعــوام  1970تظهــر إتجاهات
الرتكيــز عــى املســاواة للنســاء يف املعايــر بــن الجنســن مــا أ ّدى
باملقارنــة مــع متوســط املعـ ّدالت يف الــدول األوروبيــة والتــي تزيــد
2014
(,Eurostat
.OECD
دول
ـن
ـ
ب
ـف
ـ
األل
يف
2
ـن
ـ
ع
إىل زيــادة مشــاركة النســاء يف الحيــاة اإلقتصاديــة ،حيــث تظهــر
)
الزيــادة يف مع ـ ّدالت الطــاق وفــق أثــر عوامــل حصــول النســاء
.3.3
تقديـرات ملعدالت الطالق يف تركيا
عــى نســبة أكــر مــن اإلســتقالل اإلقتصــادي .باإلضافــة إىل ذلــك
يُعتــر أن التغيــرات الثقافيــة والتحــ ّوالت باإلضافــة إىل األنظمــة
عنــد الحديــث عــن إحصــاءات الــزواج والطــاق يف تركيــا يكــون
املرتكــزة عــى القيــم الفرديــة ،القيــم الشــخصية ،القيــم املاديــة
مــن املناســب الحديــث عــن فرتتــن األوىل قبــل العــام 2002
والوظيفيــة مــع عوامــل املســاواة بــن الجنســن يف املجتمعــات
2002
العــام
بعــد
واألخــرى
 .جميــع إحصــاءات الطــاق التــي
وتحقيــق الــذات يف أعضــاء األرسة جميعهــا تعتــر مــن العنــارص
2002
العــام
حتــى
TÜİK
طريــق
عــن
جمعهــا
تــم
كان يتــم
التــي أ ّدت إىل زيــادة اإلهتــام وتوفــر اإلرتفــاع يف معــ ّدالت
جمعهــا يف ف ـرات مك ّونــة مــن ســتة أشــهر مــن خــال مكاتــب
الطــاق .باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد العنــارص األخــرى التــي أ ّدت
املدعــي العــام الجمهــوري .أ ّمــا حــوادث الطــاق التــي تــم جمعهــا
إىل زيــادة معـ ّدالت الطــاق مثــل الزيجــات التــي تتــم يف األعــار
بعــد العــام  2003مــن قاعــدة بيانــات MERNİS
الصغرية/قبــل البلــوغ ،عــدم تواجــد التجربــة يف عيــش الحيــاة
فهــي معلومــات تــم جمعهــا بواســطة املحاكــم
املشــركة ،مشــاكل العنــف واملشــاكل النفســية .كــا عرضــت
اإلبتدائيــة ومحاكــم األرسة .تظهــر نقــات ها ّمــة إعتبــارا ً
بالتغــرات يف
بعــض الدراســات إمكانيــة تواجــد األثــر الخــاص
ّ
2002
ـام
ـ
الع
ـن
ـ
م
تعتــر ناجمــة مــن التغيـرات يف أســاليب جمــع
املراحــل القانونيــة عــى املــدى القصــر .مثــال التغيــرات التــي
البيانات.
حدثــت يف ترشيعــات الطــاق يف الســويد يف منتصــف أعــوام
 1970والتــي عملــت عــى تســهيل عمليــة الطــاق والتــي أظهــرت
زيــادة كبــرة يف معـ ّدالت الطــاق يف الفــرة القصــرة التــي تليهــا.
بشــكل مســتقل عــن التغيــرات يف منــوذج جمــع البيانــات تــم
حيــث يُعــرف ان هــذا النــوع مــن اإلرتفــاع يف مع ـ ّدالت الطــاق
تطويــر منــوذج تقديــري بإســتخدام منــاذج التحليــل اإلحصــايئ
2014
ـام
ـ
للع
TBNA
ـات
ـ
اس
ر
د
ـار
ـ
إط
يف
م
د
ـ
املتق
يرتبــط بشــكل مبــارش بأســاس التغي ـرات يف الترشيعــات الخاصــة
وذلــك لتوفــر
ّ
التنبــؤ بإتجــاه زيــادة معـ ّدالت الطــاق يف املســتقبل .نســبة لعــدم
بتســهيل الطــاق يف أنــواع الزيجــات التــي تعتــر بأســس محفوفــة
تواجــد بيانــات تحتــوي عــى اإلختالفــات الســلوكية والتغـ ّـرات
باملشــاكل والعقبات.)González, L. & Viitanen, T. 2009( .
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الرسم البياين  .3عدد حاالت الطالق ومعدّالت الطالق يف الفرتة مابني األعوام 2013 -1982
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ّ

Boşanma sayısı

ﺣﺎﻻت اﻟطﻼق

الجزئيــة عــى نطــاق واســع يشــمل جميــع الســكان ونســبة ألن
املتغــرات التــي تعتــر ذات أعــى نســبة يف
تــم تحديــد
ّ
اﻟﺸﻜﻞ 3 -
االســاليب املســتخدمة يف التقديــرات هــي طــرق تعمــل عــى
التوضيحــات يف منــوذج التنبــؤ التخمينــي والتــي تــم تحديدهــا
TÜİK
بيانــات
يف
تحديــد حــاالت الطــاق يف الــزواج فقــد تــم تأســيس منــوذج
عــدد الســكان يف نهايــة العــام ،معــ ّدل
اإلعالــة يف األعــار الشــابّة (النســبة بــن الفئــة العمريــة
كل يف هــذه الدراســة.
تقديــري يســتخدم بيانــات عــى نطــاق ّ
64
15
العمريــة
والفئــة
14
0
) والتــي تــم إســتخدامها
مــن دراســات اإلســقاطات الســكانية لــــ ، TÜİKباإلضافــة
ـكل تفاصيــل
جمعــت إحصــاءات الطــاق يف نطــاق النمــوذج الـ ّ
إىل معــ ّدالت البطالــة يف الذكــور مــن إســتطالع مســح
مختلفــة عــن إحصــاءات الحيــاة الدميغرافيــة التــي تــم تقدميهــا
القــوى العاملــة املنزليــة ومعــ ّدالت مشــاركة املــرأة يف
مــن  TÜİKوالتــي تشــمل كل مــن عــدد حــاالت الطــاق وفــق
العمــر والجنــس اإلجتامعــي ،فــرق الســن يف حــاالت الطــاق
القــوى العاملــة مــن إســتطالع مســح القــوى العاملــة
TÜİK
ــ
ـ
لـ
املنزليــة
بــن االزواج بســبب الجنــس اإلجتامعــي ،أســباب الطــاق،
املتغــرات تــم تحديــد
 .مــن هــذه
ّ
املتغــرات املســاهمة بشــكل إيجــايب مرتفــع يف عــدد
فــرات الــزواج ،فــرات دعــاوى الطــاق وعمــر العــروس .كــا
ّ
املتغــرات يف
حــاالت الطــاق حيــث تــم تحديــد هــذه
تــم إدمــاج تفاصيــل أخــرى يف إحصــاءات الــزواج مثــل عمــر
ّ
معــ ّدل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة مــع مســاهمة
العريــس ،متوســط عمــر الــزواج األول وفــق الجنــس اإلجتامعــي
22.2
بنســبة
 ،٪عــدد الســكان يف نهايــة العــام بنســبة
وفــارق الســن بــن األزواج .تــم إســتخدام إحصــاءات مــن
14.2
بنســبة
الذكــور
بطالــة
ل
د
معــ
،٪
20.4
دراســات اإلســقاط الســكانية التــي متّــت عــن طريــق TÜİK
 .٪أ ّمــا معــ ّدل
ّ
اإلعالــة يف األعــار الشــابّة فلــه نســبة
مثــل عــدد الســكّان ،معــ ّدل النمــو الســكاين ،متوســطالعمــر،
43.3
مســاهمة
 ٪بشــكل ســلبي يف عــدد حــاالت
معــدل الخصوبــة الــكيل لــكل امــرأة ومعــدل املواليــد .باإلضافــة
ً
الطــاق .وفقــا لذلــك يُفهــم أن إتجــاه املــرأة
إىل ذلــك فقــد تــم إســتخدام إحصــاءات بيانــات إســتطالع مســح
للمشــاركة يف القــوى العاملــة دعــم الزيــادة يف عــدد
القــوى العاملــة املنزليــة وفــق دراســات  TÜİKواملتمثّلــة
يف كل مــن نســبة املشــاركة يف القــوى العاملــة بالتوافــق مــع
حــاالت الطــاق .هــذه النتيجــة تشــابه النتائــج التــي تــم
الجنــس اإلجتامعــي واملناطــق الحرضيــة – الريفيــة ،معــدل
الحصــول عليهــا مــن دراســات برميــر وكيســرلينغ يف
1960
مابــن
الفــرة
يف
الطــاق
حــاالت
زيــادة
إتجــاه
تفســر
البطالــة ،معــدل البطالــة بخــاف الزراعــة ومعــ ّدل العاملــة.
Bremmer
,
Kesselring,
2004
(
.
2001
).
كــا تــم أيضــاً جمــع بيانــات مــن بيانــات تعــداد الســكّان
لألعــوام  2000-1980وإحصــاءات الوضــع اإلجتامعــي وبيانــات
متغـ ّـرات العاملــة االخــرى املســاهمة يف أعــداد حــاالت الطــاق
مــن  ADNKSيف الفــرة مابــن  .2013-2007يف منــوذج
هــي معــ ّدل البطالــة يف الذكــور والــذي يعنــي البطالــة مــن
التنبــؤ التقديــري تــم يف البــدء تنفيــذ دراســات الكشــف
الناحيــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة مــا يــؤدي إىل املشــاكل
األوليــة قبــل تأســيس النمــوذج النهــايئ بإســتخدام جميــع
اإلقتصاديــة يف األرسة باإلضافــة إىل أســباب عــدم إمكانيــة توفــر
التغيريات.

47

متاســك األرسة الــذي يــؤدي بــدوره إىل زيــادة أعــداد حــاالت
الطــاق.

 ٪65إىل  ٪68مــن األفــراد املطلّقــن أن هــذه األســباب تعتــر
هــي األســباب التــي أدت الطــاق يف حياتهــم.

مع ـ ّدل اإلعالــة يف األعــار الشــابّة يتــم حســابه بقســمة أعــداد
األطفــال بعمــر  14عــام وأقــل ،عــى أعــداد السـكّان مــن األبويــن
يف الفئــة العمريــة بــن  64-15عــام حيــث يوفّــر فكــرة عــن
عــبء رعايــة األطفــال عــى البالغــن .إنخفــاض مع ـ ّدل اإلعالــة
يف األعــار الشــابّة لــه تأثــر إيجــايب عــى حــاالت الطــاق،
حيــث أن عــدم تواجــد طفــل صغــر يســتدعي اإلعالــة أو تجــاوز
الطفــل ملرحلــة عمــر  14عــام فــإن ذلــك يعنــي إزالــة العقبــات
والحواجــز اإلجتامعيــة يف إتجــاه الطــاق.

بإعتبارهــا الدراســة الثانيــة يف هــذا املجــال ميكــن التطــ ّرق إىل
دراســة األرس أحاديــة الوالديــن التــي تــم نرشهــا يف العــام 2010
( .)ASAGEM, 2010اإلشــكالية الرئيســية يف هــذه الدراســة
كانــت يف تحديــد أنــواع املشــاكل التــي يتع ـ ّرض إليهــا األبويــن
واألطفــال يف األرس أحاديــة الوالديــن باإلضافــة إىل التطــ ّرق إىل
آثــار الطــاق .يف إطــار هــذه الدراســة تــم تطبيــق إجتامعــات
مجموعــات الرتكيــز وإجــراء املقابــات املع ّمقــة مــع مجمــوع
عــدد  473فــرد يف  7مــدن.

وفــق النمــوذج االفــراىض فــإن معـ ّدل الطــاق ســيكون  1,93يف
األلــف يف العــام  2023باملقارنــة مــع املعـ ّدل  1,67يف األلــف يف
العــام  .2013حتّــى مــع هــذا املعـ ّدل فــإن تركيــا تحتــل موقعـاً
3
يف فئــة الــدول ذات املعـ ّدالت املنخفضــة مــن الطــاق.

أثبتــت الدراســة أن املحــ ّدد الرئيــي يف تكويــن األرس أحاديــة
األبويــن هــي القبــول املجتمعــي أو الدعــم مــن املجتمــع .يظهــر
مــن هــذه الدراســة أن األرس أحاديــة األبويــن والتــي تــم تكوينهــا
نتيجــة وفــاة أو فقــدان أحــد األبويــن تحصــل عــى القبــول
والدعــم بشــكل أكــر باملقارنــة مــع التــي حدثــت وفــق الطــاق
أو اإلنفصــال (الــرك) .حيــث نقــل األبويــن املطلّقــن الذيــن متــت
مقابلتهــم يف إطــار الدراســة النتائــج املرتتبــة عــى الطــاق أكــر
مــن التطـ ّرق إىل أســباب الطــاق باألخــص املشــاكل والصعوبــات
املاديــة باإلضافــة إىل ذكــر املشــاكل مثــل التهميــش واإلســتبعاد
مــن الحيــاة اإلجتامعيــة ووضــع البصمــة عليهــم يف املجتمــع مــع
إضطرارهــم إىل التعامــل مــع اإللتزامــات واملســؤوليات املتزايــدة
مــع مــرور الوقــت.

 .4.3الدراســات التــي أجريــت يف تركيــا يف اآلونــة االخــرة
والخاصــة بالطــاق
أجريــت الدراســات التفصيليــة يف اآلونــة االخــرة
املتعلّقــة بالطــاق عــن طريــق كل مــن وزارة األرسة والسياســات
اإلجتامعيــة واملديريــة العامــة لخدمــات األرسة واملجتمــع .بــن
هــذه الدراســات يتواجــد عــدد أربعــة دراســات ميكــن إعتبارهــا
توصلــت
حجــر الزاويــة مــع أهميــة ذكــر طرقهــا والنتائــج التــي ّ
إليهــا .أوىل هــذه الدراســات هــي الدراســة التــي تــم نرشهــا يف
العــام  2009بإســم دراســة أســباب الطــاق يف تركيــا  2008والتي
تــم يف نطاقهــا تطبيــق البحــث الك ّمــي عــى األفــراد املطلّقــن
بعمــر أكــر مــن  18عــام يف تركيــا يف فــرة العــام  2000واألعــوام
التــي تليــه وذلــك يف مجمــوع عــدد  12واليــة يف املســتوى 1
مــن  .)ASAGEM, 2008( 1 İBBSخــال الدراســة كانــت
أبــرز أنــواع أســباب الطــاق هــي “عــدم إهتــام األزواج
باملشــاكل ،لهــذا الســبب تكــون النســبة الكبــرة يف حلــول
املشــاكل مرتبطــة بالفــرد”“ ،الالمبــاالة ،عــدم الحصــول عــى
الدعــم العاطفــي مبــا فيــه الكفايــة ،عــدم إمكانيــة
املشــاركة”“ ،تفكــر أحــد األطــراف بــان فكرتــه
صحيحــة يف جميــع املواضيــع ،لــذا اليســتمع
إىل الطــرف اآلخــر أو يهتــم بــه مبــا فيــه الكفايــة”“ ،بصفــة
عامــة توجيــه اإلتهامــات املتبادلــة بــن االزواج خــال املحادثــات
التــي تنتهــي بالكلــات القبيحــة أو املعــارك” .حيــث ذكــر نســبة
 3يف منــوذج التنبــؤ التخمينــي تــم إســتخدام نســب عــدد الســكان يف نهايــة العــام ونســبة
اإلعالــة يف األعــار الشــا ّبة مــن بيانــات دراســات اإلســقاطات الســكّانية التــي أجريــت عــن
طريــق  TÜİKحتــى العــام  . 2023تــم إفــراض ثبــات نســبة معــدّل البطالــة يف
الذكــور ،كــا تــم إفــراض إســتمرارية إتجــاه الزيــادة يف معــدّل مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة
وفــق آخــر  6أعــوام

أ ّمــا دراســة  TAYAالتــي يتــم تنفيذهــا م ـ ّرة كل فــرة خمســة
أعــوام عــن طريــق وزارة األرسة والسياســات اإلجتامعيــة
واملديريــة العامــة لخدمــات األرسة واملجتمــع فــإن الرتكيــز فيهــا
اليكــون عــى األف ـراد املطلّقــن وإمنــا يكــون عــى منــح القرائــن
فيــا يتعلّــق بحــاالت الطــاق يف تركيــا عــن طريــق بعــض مــن
األســئلة األساســية بالتوافــق مــع أحجــام العينــات .وفــق دراســة
 TAYAيف العــام  2011تــم تنفيــذ مقابــات وجه ـاً لوجــه مــع
عــدد  24,647شــخص بأعــار فــوق ســن  18عــام يف مجمــوع
عــدد  12.056منــزل .يف إطــار الدراســة تــم الســؤال عــن أســباب
الطــاق لألفـراد املطلّقــن مـ ّرة واحــدة عــى األقــل ( 5باملائــة يف
املقابــات التــي أجريــت يف العــام  2,2006باملائــة يف املقابــات
التــي أجريــت يف العــام  .)2011عــى الرغــم مــن أن اإلجابــات
تختلــف بالتوافــق مــع الفئــات العمريــة واملســتوى التعليمــي ّإل
أن النســبة األعــى مــن اإلجابــات كانــت “ الســلوك غــر املســؤول
وغــر املبــال” .خالف ـاً لذلــك فــإن ترتيــب األســباب يختلــف مــن
حيــث الرجــال والنســاء .حيــث توضّ ــح نســبة مرتفعــة مــن
النســاء “الرضب/املعاملــة الســيئة” يف حــن أن الرجــال يذكــرون
“عــدم إحــرام الزوجــات ألرسهــم” .وباملثــل فإن نســبة كبــرة من
النســاء يذكــرن م ـ ّرر “الخيانــة” مــع إشــارة الرجــال إىل ســبب
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“تدخّــل الزوجــة يف العالقــات الداخليــة يف أرستــه الخاصــة”.
خالفــاً لذلــك تــم رسد جميــع أنــواع العبــارات املتن ّوعــة
التــي ميكــن إعتبارهــا ســبباً يف الطــاق حيــث تــم ســؤالهم
مــا إذا كان ميكــن إعتبــار هــذا الســبب وحــده ســبباً كافيــاً
للطــاق .يف هــذا اإلطــار كانــت نســبة مرتفعــة مــن اإلجابــات
تشــر إىل الخيانــة ،الفضيحــة ،املعاملــة الســيئة والعــادات
الســيئة” .حيــث يُظهــر ذلــك أنــه تــم منــح اإلجابــات بشــكل
متوافــق مــع معايــر القبــول اإلجتامعيــة .مــن الناحيــة األخــرى
تــم ذكــر العنــارص مثــل التمييــز يف الجنــس اإلجتامعــي (قســم
العمــل وغــره) ،العالقــات مــع األفـراد اآلخريــن يف األرسة والتــي
اليتــم إعتبارهــا ســبباً وحيــدا ً يف الطــاق كــا ان ذكرهــا بنســبة
منخفضــة اليعنــي عــدم أهميّتهــا وإنّ ــا يشــر ذلــك إىل أنهــا
عــادة مــا تظهــر مــع األســباب االخــرى .يظهــر أن األفـراد منحــوا
إجابــات أكــر واقعيــة بشــأن أوضاعهــم مــع إتخاذهــم املواقــف
القياسـ�ية املعياريـ�ة يف القضايـ�ا واألوضـ�اع االخـ�رىATH�(  (.
.)GM, 2011
وفــق الدراســة التــي أجريــت عــن طريــق األســتاذ املشــارك
الدكتور/أالنــور شــاولني  Alanur Çavlinبإســم املكتشــفات
والتوصيــات مــن دراســة بنيــة األرسة الهيكليــة يف تركيــا وفــق
املقارنــة بــن النتائــج لــكل مــن األعــوام  2006و  2011فقــد
تــم دراســة مواقــف مســتويات الطــاق يف تركيــا بالتوافــق مــع
خصائــص الزيجــات التــي تــم إنهائهــا بالطــاق ،الخصائــص
الدميوغرافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة لألفــراد املطلّقــن
باإلضافــة إىل األوضــاع والســلوكيات التــي ميكــن أن تكــون مـ ّررا ً
يف الطــاق وأســباب الطــاق .أشــار شــاولني إلّ أن حــاالت الطــاق
تزيــد يف األعــوام األوىل مــن الــزواج كــا تقــل إحتامليتهــا مــع
زيــادة طــول فــرة الــزواج وزيــادة عــدد األطفــال .تشــر الدراســة
أيضــاً إىل أن معــ ّدالت الطــاق منخفضــة حاليــاً يف تركيــا ّإل أن
هــذه املعــ ّدالت ستســتمر يف الزيــادة يف األعــوام القادمــة .يف
هــذا الســياق تــم التشــديد والتأكيــد عــى أهميــة
تكويــن السياســات اإلجتامعيــة التــي توفــر إمكانيــة
تأســيس الحيــاة عــن طريــق األفــراد واألرسة ســواء كان
ذلــك لــكل مــن االزواج أو األطفــال خــال أو بعــد مراحــل
الطــاق.)ATHGM, 2014( .
احــد الدراســات االخــرى التــي توفــر بيانــات عــن الطــاق
عــى الصعيــد الوطنــي فهــي دراســات الســكّان والص ّحــة
يف تركيــا ( .)TNSA 2003 , TNSA 2008توفــر هــذه
الدراســة إمكانيــات التحليــل مــن الناحيــة اإلجتامعيــة
واإلقتصاديــة والدميغرافيــة للنســاء املطلّقــات يف ســن
اإلنجــاب مــن املوضحــات بإســم املطلّقــة يف الوضــع
اإلجتامعــي مــع حــدوث الطــاق مــ ّرة واحــدة عــى
األقل.

 .5.3محــور نظــري للطالق :نظرية العزو الذايت (Attribution
)Theory

عنــد البحــث يف الدراســات التــي متّــت عــى أســباب الطــاق
يظهــر أن جميــع الدراســات التــي متّــت يف مجــال علــم اإلجتــاع
تحــاول توضيــح هــذا الوضــع والربــط بينــه وبــن ظواهــر حياتيــة
وهيكليــة مثــل العمــر ،الجنــس اإلجتامعــي ،الوضــع االجتامعــي
واالقتصــادي والبنيــة املجتمعيــة وأعــار زواج األفــراد.
( .)Amato , Preveti, 2003أ ّمــا الدراســات التــي أجريــت يف
مجــال علــم النفــس فتوفــر توضيــح أســباب الطــاق بربطهــا مــع
شــكل التواصــل بــن األفــراد خــال فــرة الــزواج باإلضافــة إىل
الخصائــص الشــخصية لألف ـرادGottman, 1994; Leonard( .
.)Roberts, 1998
مــن ناحيــة أخــرى فقــد عملــت هــذه الدراســات عــى
وضــع منــاذج مختلفــة عــن طريــق إســتخدام بعــض القواســم
املشــركة مــع إســتهداف قــراءة مراحــل الطــاق مــن خــال
هــذه النــاذج .)Guttman, 1993( .حيــث ان بعــض
النــاذج إســتهدفت مناقشــة قضيــة الطــاق بشــكل مفتــوح
( .)Bohannan, 1968كــا ان البعــض اآلخــر مــن الدراســات
ســعى إىل املــي قدمـاً مــن خــال النــاذج النفســية املســتخدمة
يف الوقــت الحــايلRice & Rice, 1986; Smart, 1977;( .
 .)Wiseman, 1975تعتــر النــاذج النفســية أن االحــداث
التــي تبــدأ يف شــكل أزمــات أرسيــة تتط ـ ّور نحــو الطــاق مــن
خــال املشــاعر واألفــكار فيــا يتعلّــق باملشــاكل التــي تحــدث
أثنــاء الــزواج .كــا تشــر إىل أنــه يف حالــة تقليــل الفــرد مــن هذه
املشــاعر واألفــكار الســيئة فــإن ذلــل يــؤدي بــدوره إىل إنتهــاء
هــذه الفــرة الخاصــة بالتفكــر بالطــاق مــن خــال شــعور
بالتحســن .وفــق مــا تطــ ّرق إليــه غومتــان Guttman
الفــرد
ّ
(“ :)Guttman, 1993تتفــق جميــع دراســات النــاذج مــن
الناحيــة الفكريــة يف أن الطــاق هــو لحظــة أزمــة شــخصية
فضـاً عــن كونــه أزمــة أرسيــة” .بعــض الدراســات التــي أجريــت
يف مجــال الطــاق تناولــت حلــول املشــاكل األرسيــة وأســباب
4,
الطــاق بنهــج أكــر موضوعيــة يف إطــار نظريــة دورة الحيــاة
مــع التقييــم وفــق عوامــل مثــل العمــر ،الجنــس اإلجتامعــي
والوضــع اإلجتامعــي واإلقتصــادي .أ ّمــا القســم اآلخــر مــن
الدراســات التــي أجريــت يف مجــال الطــاق فقــد وفّــرت التقييــم
مــن خــال األســباب الذاتيــة بشــكل أكــر مــع إســتهداف فهــم
الوضــع مــع خــال توجيــه ســؤال “ملــاذا تــم الطــاق” إىل األفـراد
املطلّقــن.
أشــار وايت  Whiteإىل أن الدراســات التي تتم باإلستناد عىل

 4نظريــة دورة الحيــاة هــي منهــج تق ـ ّرب يســتند عــى التغـ ّـرات والتفاعــات الديناميكيــة
بــن الفــرد والبيئــة .يســتند الهــدف مــن نظريــة دورة الحيــاة عــى دراســة تجــارب حيــاة
األشــخاص والتحقيــق يف آثارهــا.

األســباب الذاتيــة توفــر املســاعدة يف فهــم أنــواع املشــاكل التــي
تحــدث بــن األزواج خــال الــزواج وتحديــد أســباب الطــاق.
(.)White, 1990:908
تشــر النتائــج العا ّمــة للدراســات التــي أجريــت يف هــذا
املجــال إىل أن كل مــن الرجــاء والنســاء قــد عاشــوا تجربــة
الــزواج والطــاق بشــكل مختلــف عــن اآلخــرBernard,( .

1972; Kitson, 1992; Thompson , Walker, 1989, Am.)ato , Rogers 1997

كــا تشــر الدراســات التــي تركّــز عــى فهم الطــاق إىل أن النســاء
أظهــرن أســباب تســتند عــى العالقــة أو املشــاعر والعواطــف
بشــكل أكــر باملقارنــة مــع الرجــال .أكــر انــواع األســباب التــي
تتــم اإلشــارة إليهــا مــن النســاء هــي عــدم التوافــق بــن األزواج،
عــدم الشــعور بالســعادة خــال الــزواج ،أنــواع املشــاكل التــي
عشــنها بســبب شــخصيات األزواج باإلضافــة إىل عــدم وجــود
الحــب بــن االزواج بشــكل عــام .إحــدى النقــاط األخــرى التــي
متــت اإلشــارة إليهــا مــن النســاء هــي أن معظــم هــذه املشــاكل
رصفــات الصــادرة مــن االزواج .حيــث
تنتــج مــن الســلوكيات والت ّ
ً
عــرت النســاء عــن أســباب الطــاق التــي يكــون ســببا فيهــا
ّ
الرجــال مثــل العنــف الجســدي ،إدمــان املخــ ّدرات ،املقابــات
املســتمرة املتكــ ّررة للرجــل مــع أصدقائــه ،إهــال الــزواج/
الالمبــاالة وعــدم توفــر العنايــة والرعايــة الالزمــة لألطفــال.
(Bloom, Niles &Tatcher, 1985; Cleek&Pearson,
] .)1985; Kitson, 1992 [Amato , Preveti, 2003ا ّمــا
بالنســبة للرجــال فــإن األســباب التــي يتــم ذكرهــا بصفــة عا ّمــة
متيــل إىل اإلشــارة للعوامــل واملؤث ـرات الخارجيــة مثــل األوضــاع
املتعلّقــة بالعمــل أو األقــارب .باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نقطــة
أخــرى مه ّمــة هــي أن معظــم الرجــال يذكــروا عــدم معرفتهــم
بالســبب الفعــي للطــاق.
العلــوم االجتامعيــة ،ال ســيام علــم االجتــاع وعلــم النفــس
االجتامعــي تتجــه إىل توفــر اإلجابــة عــى الســؤال “ملــاذا” أكــر
مــن اإلجابــة عــى ســؤال “مــاذا” مــا دعــى إىل وضــع مناهــج
التقــ ّرب التــي تســتهدف تعلّــم أساســيات الســلوك اإلنســاين
باإلضافــة إىل إجــراء العديــد مــن الدراســات التــي تؤســس
العالقــات الســببية.
كيــف ميكــن تأســيس عالقــة بــن شــكل ســلوكيات األفــراد
واملواقــف والتصـ ّورات فيــا يختــص باألحــداث التــي يعيشــونها؟
مــا هــي املعــاين يف األوضــاع التــي يتــم تأسيســها مــن األفـراد يف
شــكل عالقــة ســببية فيــا يذكرونــه لتوضيــح أســباب الحــاالت
التــي يعيشــونها؟ نظريــة العــزو الــذايت التــي تــم تطويرهــا
إلســتهداف توفــر اإلجابــات عــى هــذا النــوع مــن األســئلة
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أصبحــت مجــاالت التطبيــق يف مختلــف املجــاالت ومختلــف
الجوانــب الفرعيــة.
تهــدف نظريــة العــزو الــذايت يف األســاس إىل تفســر العالقــة
بــن أفــكار األفــراد ،ســلوكياتهم ،مواقفهــم ومبادئهــم وكيفيــة
إهتاممهــم باالحــداث مــع إســتهداف إيجــاد اإلجابــات لهــذه
األســئلة .بهــذه الطريقــة يتــم توفــر الدراســة املتع ّمقــة
رصفــات واآلثــار والنتائــج املرتت ّبــة
لتاريــخ الســلوكيات والت ّ
1958
ـام
ـ
الع
يف
ـرة
ـ
م
أول
ـة
ـ
النطري
عليهــا .تــم وضــع هــذه
عــن
طريــق هيــدر  Heiderليتــم تطويرهــا فيــا بعــد عــن طريــق
مختلّــف املنظّريــن عــى مــر الســنني .مــن بــن األســاء التــي
ســاعدت عــى تطويــر هــذه النظريــة Weiner, (1979,
(Lewis & Pin� ;Jones, Davis , Kelley, (1972) ،1986

)Daly ;Daltroy (1990) ;trich & Blumenfeld (1985
).Gredler (2001) ;(1996

عــ ّرف ويــر  Weinerإىل مجــال علــم النفــس اإلجتامعــي
تفســر نتائــج دراســات وبحــوث ميدانيــة مختلفــة يف مجــاالت
اإلجتــاع ،النفــس وعلــم النفــس اإلجتامعــي تــم إجرائهــا عــر
إســتخدام نظريــة العــزو الــذايت عــى نطــاق واســع بهــدف
الرتكيــز عــى تفســر ســلوك األفــراد عــى أنفســهم واآلخريــن
مــن حولهــم .يظهــر أن نظريــة العــزو الــذايت الخاصــة بهيــدر
 Heiderمــ ّرت مبراحــل مختلفــة خــال تطويرهــا .يف البــدء
تــم إيرادهــا مــع نظريــة (علــم النفــس للفطــرة الســليمة)
لتقديــم مقــرح حــول إســتهداف فهــم العالقــات املتبادلــة بــن
األف ـراد .وفّــر هــذا املقــرح فحــص أحــداث األف ـراد بتوضيحــات
مختلفــة مــع تحليلهــا وتفســرها .كــا عمــل هيــدر عــى تقســيم
توضيحــات األف ـراد عــى األحــداث لتوفــر اإلســتفادة مــن فهــم
نــوع “العــزو” يف حــدوث الوقائــع مــع فحصهــا وفــق عنوانــن
منفصلــن هــا الداخــي (الشــخيص) والخارجــي (الظــريف).
تدافــع نظريــة العــزو الــذايت عــن العالقــة القويــة بــن إســناد
األفــراد لألوضــاع التــي يعيشــونها إىل النجــاح وإســناد هــذا
النجــاح إىل أنفســهم .)Weiner, 1980( .مبفهومهــا األســايس
توفــر النظريــة تلخيــص العالقــة بــن األفــكار واملواقــف الخاصــة
باألف ـراد عــى النحــو التــايل:
• •يف حالــة نجــاح شــخص يف العمــل فإنــه ســيعترب أن هــذا
الخاصــة).
النجــاح نابــع منــه (مثــال مــن مهارتــه
ّ
• •يف حالــة رؤيــة شــخص لنجــاح خصمــه يف العمــل فإنــه
ســيعترب أن هــذا النجــاح نابــع مــن أســباب خارجيــة (مثــال
ان يكــون نابع ـاً مــن الحــظ فقــط دون أي نــوع مــن املؤث ـرات
الخارجيــة).
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• •يف حالــة إقــراف شــخص للخطــأ أو فشــله فــإن معظــم هــذا
النــوع مــن األفـراد ســيعزو الســبب إىل األســباب الخارجيــة بــدالً
عــن تحميــل هــذا الوضــع ألنفســهم.
• •يف حالــة حــدوث األخطــاء مــن اآلخريــن فــإن األفـراد تعــزو
هــذا النــوع مــن األخطــاء إىل األســباب الداخليــة حتــى التفكــر
يف إقــراف الخطــأ نتيجــة ضعــف شــخصية املخطــئ أو فشــله.
بهــذا املعنــى تظهــر أربعــة مجموعــات مختلفــة يعــزي إليهــا
األفــراد أوضــاع النجــاح والفشــل :الطاقــة ،الجهــد ،الحــظ
وصعوبــة العمــل .يتــم تقييــم الطاقــة والجهــد بإعتبارهــا مــن
العوامــل الداخليــة حيــث انهــا يرتبطــان بالشــخص نفســه،
أ ّمــا الحــظ وصعوبــة العمــل فيتــم إعتبارهــا مــن العوامــل
الخارجيــة .يظهــر أيض ـاً يف هــذه املرحلــة منهــج التق ـ ّرب ثنــايئ
األقطــاب يف شــكل عوامــل داخليــة  /خارجيــة.
وجــدت نظريــة العــزو الــذايت موقعـاً للتطبيــق يف مجــاالت علــم
النفــس اإلجتامعــي وعلــم اإلجتــاع .حيــث تــم إســتخدامها يف
الدراســات التــي تهــدف إىل فهــم ســلوكيات الرياضيــن ،مفاهيــم
النجــاح والفشــل والعالقــة الســببية التــي يتــم تكوينهــا بــن
هذيــن اإلثنــن باإلضافــة إىل توفــر املفهــوم النظــري للدراســات
امليدانيــة النوعيــة يف مجــاالت التعليــمWilliams , Burden,( .
 .)1997باإلضافــة إىل ذلــك يظهــر تطبيــق هــذه النطريــة يف
مجــال بحــوث نظــم املعلومــاتGregor, 2006, Martinko( .
 .)vd., 2007أ ّمــا يف مجــال التعليــم فتظهــر دراســات مختلفــة
تــم فيهــا إســتخدام نظريــة العــزو الــذايت للبحــث يف املفاهيــم
مثــل دراســة إدراك النجــاح والفشــل للطـ ّـاب يف الفئــات العمريــة
املختلفــة واألف ـراد اآلخريــن يف املراحــل التعليميــة (Williams
.), Burden 1997; Pishghadam and Motakef, 2011
الحصــول عــى الدرجــات املرتفعــة  /املنخفضــة (Williams,
 .)Burden , Al - Baharna, 2001الــدروس الســهلة/
املحفوفــة باملخاطــر (.)Cortes - Suarez Sandiford, 2008
باإلضافــة إىل مجــال التعليــم تظهــر نظريــة العــزو الــذايت يف
دراســة العالقــة بــن منــو الطفــل وردود األفعــال واإلســتجابة
مــن الكبــار تجــاه الفشــل ( .)Folmer , diğerleri, 2008أحــد
املنصــات االخــرى التــي يتــم فيهــا تطبيــق نظريــة العــزو الــذايت
ّ
هــي تحليــل الدوافــع .حيــث تظهــر دراســات مختلفــة تحلــل
العالقــة بــن الجنــس اإلجتامعــي والدافــع بإســتخدام نظريــة
العــزو الــذايتMeece, Glienke, & Burg, 2006; Fatemi( .
.)Ashgari, 2012
يظهــر أيض ـاً أن العديــد مــن الدراســات التجريبيــة يف املجــاالت
اإلجتامعيــة املختلفــة قــد إســتخدمت تطبيقــات هــذه النظريــة.
حتّــى أن الدراســات التــي تهــدف إىل فهــم الديناميكيــة بــن

مثلّــث الضغــوط بــن اإليــدز ،الجنــس واملجتمــع أيضــاً قــد
إســتخدمت نظريــة العــزو الــذايتBadahdah, Alkhder,( .
 .)2006كــا يظهــر تطبيــق نظريــة العــزو الــذايت يف دراســة
أخــرى أجريــت لدعــم أســس املثليــن جنســياً وحقــوق املثليــن
جنســياً .)Haider - Markel, Joslyn, 2008( .كــا تــم
إســتخدام نظريــة العــزو الــذايت يف دراســات مختلفــة تهــدف إىل
فهــم العالقــة بــن اإلضطرابــات الغذائيــة ،اإلحســاس بالذنــب
واإلقصـ�اء عن املجتمعDeJong, 1980; Zwickerta, Rieg�( (.
 .)er, 2013كــا تعتــر نظريــة العــزو الــذايت مــن النظريــات
التــي يتــم تطبيقهــا يف مجــاالت التواصــل أيضــا ًManusov,( .
 .)Spitzberg, 2009حيــث ان مجــاالت التواصــل يف الــزواج
التــي يتــم فيهــا إســتخدام نظريــة العــزو الــذايت يكــون معظمهــا
يف شــكل الدراســات التــي يتــم إجرائهــا بغــرض بحــث التواصــل
بــن األزواج يف الرابطــة الزوجيــة (شــكل الحديــث والســلوكيات).
(.)Fincham , Bradbury, 1992; Sillars, vd., 2002
أثبتــت الدراســات أن معظــم األشــخاص الذيــن يتــم وصفهــم
بالعدوانيــن يتواجــدوا يف محيــط تواصــل ســلبي (صــوت مرتفــع،
هيمنــة النقــاش والشــجار) .باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه تتواجــد
نتائــج مختلفــة مــن حيــث األفــكار يف طبيعــة مصــدر الســلبيات
املتســمة بالطبيعــة العدوانيــة .مــن
وســببها يف عالقــات األزواج ّ
ناحيــة أخــرى تشــر الدراســات إىل تواجــد العالقــة مــع املؤثـرات
الديناميكيــة الخارجيــة (مثــل الكحــول).
إســتهدفت الدراســات التجريبيــة التــي أجريــت عــن الــزواج
والطــاق تحديــد مــدى عــزو املســؤولية مــن األفـراد إىل أنفســهم
يف االحــداث التــي تحــدث طــوال فــرة الــزواج وفهــم مــدى
اإلرتبــاط باملؤثــرات واألوضــاع الخارجيــة ســواء كانــت خــارج
الـ�زواج أو بـين االزواج فيـما بينهـ�مFincham & Brad�(  (.
.)bury, 1992, Amato , Previti, 2003; Manusov, 2002
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد دراســات تهــدف إىل تحديــد مــدى
تحميــل املســؤولية مــن األطفــال يف فئــة الشــباب إىل األبويــن
يف املنـ�ازل التـ�ي حـ�دث فيهـ�ا الطـلاقMcManus , Don�( (.
 .)ovan, 2012كــا يتواجــد مجــال آخــر يف الدراســات يهــدف
إىل تخمــن إحتــال إنتهــاء الــزواج بالطــاق يف حــاالت الزيجــات
املســتم ّرة باإلضافــة إىل تخمــن وقــت حــدوث الطــاق يف
حــاالت تواجــد إحتــاالت حــدوث الطــاقBuehlman vd.,( .
.)1992; Gottman, 1994; Gottman , Notarius, 2000
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد دراســات تطبيقيــة بإســتخدام نظريــة
العــزو الــذايت لتحديــد التصـ ّورات والتوقّعــات الخاصــة بالبالغــن
بعــد الطــاق مــن أنــواع الدراســات التــي تركّــز عــى العنــارص
التــي يراهــا البالغــن ســبباً يف الطــاق او قضيــة “القرابــة” بعــد
الطــاق ( .)Schneller, 2001باإلضافــة إىل بحــث العوامــل
املختلفــة (مثــل التعليــم ،املســتوى اإلجتامعــي اإلقتصــادي) يف
إتخــاذ القــرار بالطــاق.)Tobaccowala, 2011( .

 .1.5.3محــدّ دات نظرية العزو الذايت
تصــب يف أن
جميــع اإلنتقــادات لنظريــة العــزو الــذايت
ُّ
النظريــة تعمــل بطريقــة إختزاليــة ميكانيكيــة وبســيطة.
كــا تظهــر اإلنتقــادات التــي تعتــر أن النظريــة تفــرض
تواجــد التفكــر العقــاين وهيكليــة التفكــر املنهجــي لألفــراد.
تدفّــق شــكل األســئلة يف املقابــات شــبه املنظّمــة التــي
أجريــت يف إطــار دراســات  TBNAللعــام  2014تجعــل
مــن اإلنتقــادات التــي متّــت للنظريــة غــر صالحــة يف
هــذه الدراســة .حيــث أن األســئلة املســتخدمة يف الدراســة
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إســتهدفت فحــص النهــج التطــ ّوري عــن كيفيــة تكــ ّون رابطــة
الزوجيــة وفــق تطبيقــات مشــاريع مشــابهه مــن قصــص الحيــاة
وكيفيــة تط ـ ّور عالقــة األزواج واملرحلــة  /املراحــل التــي تحــدث
فيهــا املشــاكل يف العالقــة وذلــك بــدالً عــن تأســيس عالقــة
منطقيــة مبــارشة بــن األف ـراد واألحــداث بغــرض فحــص أســباب
الطــاق .وبالتــايل فــإن األســئلة املو ّجــه إســتهدفت تقييــم
عالقــات األفـراد مــن جميــع الجوانــب لتوفــر تحديــد عالقــة بــن
املشــاكل التــي عاشــوها وبــن ديناميكيــات العالقــة ومــ ّررات
الطــاق فضــاً عــن التوضيــح العقــاين فقــط ملــ ّررات األفــراد
يف الطــاق.

الخصائص الدميوغرافية لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت
الخصائص األرسية لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت
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يف هــذا القســم تــم إدراج بيانــات نوعيــة للتعريــف بشــكل
عــام عــن فئــة األفــراد املطلّقــن الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات يف إطــار الدراســة النوعيــة يف
شــكل الخصائــص مثــل الجنــس اإلجتامعــي ،العمــر ،املســتوى
العلمــي ،وحــدة املســكن يف املنطقــة التــي يعيشــون
بهــا ،عــدد مــ ّرات الــزواج ،فــرات الــزواج األخــرة
التــي إنتهــت بالطــاق ،تواجــد األطفــال ،عــدد
األشــخاص الواجــب إعالتهــم ســواء كان يف فــرة
الــزواج او يف الوقــت الحــايل ،حجــم األرسة ،مســتوى الدخــل
الجدول  .4جنس األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ()%
النساء
الرجال
املجموع

الجدول  .7املستوى التعليمى وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت()%

وملكيــة املســكن الــذي يعيشــون بــه.
 .1.4الخصائــص الدميوغرافيــة لألشــخاص الذيــن أجريــت معهــم
املقابالت
 .1.1.4الجنس
تــم إجــراء املقابــات مــع عــدد  410فــرد بنســبة  ٪51مــن
النســاء و  ٪49مــن الرجــال.
العدد

النسبة يف املئة
51,2
48,8
100

 .2.1.4العمر
معظــم األشــخاص الذيــن أجريت معهم املقابالت ( )٪66يف الفئة العمرية مابني  49-35عام .متوســط األعــار للفئة التي أجريت معها
املقابالت بشــكل عام هو  ،40املتوســط بالنســبة للنساء  ،38للرجال .42
الجدول  .5الفئات العمرية وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ()%

أصغر من سن 25
بني 34 - 25
بني 49 - 35
 50فام فوق

العدد

املجموع
متوسط العمر

املجموع
410
4,5
29,5
52,7
13,4
100
40,0

الرجال

210
5,2
31,6
53,9
9,3
100
38,3

200
3,5
26,6
51,0
18,9
100
41,7

 .3.1.4وحدة اإلقامة
تقريب ـاً جميــع األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات ( )٪94يعيشــون يف مراكــز الواليــة  /املحافظــة ،كــا ان نســبة  ٪5تعيــش
يف البلــدة أو القريــة.
الجدول  .6مكان اإلقامة وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ()%
والية  /محافظة
بلدة  /قرية
املجموع
متوسط العمر

 .4.1.4املستوى التعليمى

العدد

املجموع
410
94,6
5,4
100
40,0

النساء
210
96,2
3,8
100
38,3

املجموع
410
53,2
29,8
17,0
100

الرجال
200
93,0
7,0
100
41,7

تــم ســؤال املطلّقــن عــن آخــر مدرســة تخ ّرجــوا منهــا .أكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات ( )٪53غــر
متعلّمــن أو خريجــن مــن املرحلــة اإلبتدائيــة .كــا أن نســبة  ٪29مــن خريجــي املراحــل املهنيــة والثانويــة ،ونســبة  ٪17مــن خريجــي
املــدارس العليــا .املســتوى العلمــي للنســاء أعــى مــن الرجــال يف الفئــة التــي أجريــت معهــا املقابــات يف إطــار الدراســة .نســبة
الخريجــات مــن مراحــل التعليــم العــايل بــن النســاء  ٪20كــا ان نســبة الخريجــن مــن بــن الرجــال  .٪18نســبة الخريجــات مــن
املراحــل املهنيــة والثانويــة بــن النســاء  ٪32ونســبة الخريجــن بــن الرجــال مــن هــذه املراحــل  .٪28كــا أن نســبة األشــخاص غــر
املتعلّمــن أو الخريجــن مــن املراحــل اإلبتدائيــة يف الرجــال مرتفعــة لنظريتهــا يف النســاء.

الرجال

210
57,1
28,3
14,7
100

200
47,8
31,9
20,3
100

 .5.1.4عدد م ّرات الزواج
جــزء كبــر مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات ( )٪81تزوجــوا ملــرة واحــدة .نســبة الــزواج أكــر مــن مـ ّرة مرتفعــة قليـاً
لــدى الرجــال باملقارنــة مــع النســبة لــدى النســاء.
الجدول  .8عدد م ّرات الزواج وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت()%

210
200
410

النساء

غري متعلم  -تعليم إبتدايئ
خريجي مدرسة ثانوية
خريجي تعليم العايل
املجموع

العدد

النساء
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 1مرة
 2مرة
 3مرة
 4مرة
املجموع

املجموع

العدد

410
81,0
17,8
0,7
0,5
100

الرجال

النساء

200
80,0
17,5
1,5
1,0
100

210
81,9
18,1
0,0
0,0
100

 .6.1.4فرتة الزواج
متوســط فــرة الــزواج لألشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات هــي  11عــام .حيــث ان نســبة  ٪3مــن األشــخاص حــدث لديهــم
الطــاق يف فــرة قصــرة أقــل مــن  1عــام ،كــا ان نســبة  ٪26حــدث لديهــا الطــاق يف فــرة مابــن  1-5أعــوام ،ونســبة  ٪24يف الفــرة
مابــن  10-6أعــوام ،ونســبة  ٪47يف فــرة أكــر مــن  10أعــوام.
الجدول  9.فرتة الزواج وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت()%
أقل من  1سنة
 5 – 1سنة
 10 – 6سنة
أكرث من  10شنة
املجموع
فرتة الزواج (سنة)

العدد

املجموع
410
3,0
26,0
24,0
47,0
100
11,2

الرجال

النساء

200
5,0
31,9
19,9
43,3
100
10,6

210
1,6
21,8
26,9
49,7
100
11,7

 .7.1.4تواجد األطفال
أكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات ( )٪62لديهــم طفــل او طفلــن .نســبة النســاء املطلّقــات بــدون تواجــد
األطفــال ( )٪16أعــى مــن نســبة الرجــال (.)٪8
الجدول  .10تواجد األطفال وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت()%
ال يوجد أطفال
 2 – 1طفل
 +2طفل
املجموع
متوسط عدد األطفال

العدد

املجموع
410
11,3
62,1
26,6
100
2,1

النساء
210
8,3
61,7
30,1
100
2,1

الرجال
200
15,5
62,7
21,8
100
2,0

دراسة نوعية :الخصائص الدميوغرافية واألرسية للمطلّقني الذين أجريت معهم املقابالت

2014 TBNA 56

أ ّمــا عنــد النظــر مــن ناحيــة الرجــال يتضــح ان نســبة الرجــال بــدون مصــادر للدخــل الشــخيص منخفضــة جــدا ً يف فــرة الــزواج مــع
زيــادة ملحوظــة يف هــذا الوضــع بعــد الطــاق .نســبة الرجــال بــدون مصــادر الدخــل الشــخيص يف فــرة الــزواج  ٪2إلّ أن هــذه النســبة
ترتفــع إىل  ٪8بعــد الطــاق .نصــف عــدد الرجــال الذيــن

 .2.4الخصائص األرسية لألشــخاص الذين أجريت معهم املقابالت
 .1.2.4حجــم األرسة يف فرتة الزواج والفرتة الحالية
يف املتوســط ينخفــض عــدد األف ـراد يف األرسة مــع الطــاق مــن  4أشــخاص إىل  3أشــخاص .مــن ناحيــة الجنــس فــإن النســاء املطلّقــات
يعشــن يف أرس بأحجــام أكــر (حجــم األرسة  )3,4باملقارنــة مــع الرجــال (حجــم األرسة .)2,5
الجدول  .11حجم األرسة يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس ()%

شخص وحيد
 3 – 2أشخاص
 5 – 4أشخاص
 6أشخاص فام أكرث
متوسط حجم األرسة

العدد

املجموع
410
21,7
45,6
25,9
6,8
3,0

يف الفرتة الحالية
النساء
210
7,6
50,0
34,3
8,1
3,4

الرجال
200
36,5
41,0
17,0
5,5
2,5

املجموع
410
0,0
39,3
48,8
11,7
3,9

يف فرتة الزواج
النساء
210
0,0
37,6
47,1
15,3
4,1

الرجال
200
0,0
41,5
50,5
8,0
3,8

 .2.2.4عدد األشــخاص الواجب إعالتهم يف فرتة الزواج او يف الوقت الحايل
حــوايل ثالثــة أربــاع األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات يف إطــار الدراســة لديهــم شخص/أشــخاص واجــب إعالتهــم .جــزء كبــر
مــن هــؤالء األشــخاص مــن األطفــال .تنخفــض نســبة الرجــال الذيــن يعيلــون األطفــال بعــد الطــاق يف حــن إرتفــاع نســبة النســاء الــايت
يتح ّملــن مســؤولية إعالــة األطفــال وأرسهــم أيضـاً.
يقــل عــدد األشــخاص الذيــن يجــب إعالتهــم مــع الطــاق( .عــدد األشــخاص الواجــب إعالتهــم يف فــرة الــزواج 1,9 :شــخص ،يف الفــرة
الحاليــة 1,4:شــخص).
الجدول  .12عدد األشخاص الواجب إعالتهم يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس ()%

ليس هناك من يجب إعالته  /مل يكن هنالك
زوجتي  /الزوجة السابقة
ابنتي
ابني
أمي
أيب
والدة زوجتي
والد زوجتي
أخرى
ال توجد اجابة
متوسط األشخاص الذين تجب إعالتهم

العدد

املجموع
410
23,2
3,2
42,9
45,4
11,5
4,9
6,8
1,7
1,4

 .3.2.4مستوى الدخل والوضع املعييش يف فرتة الزواج والفرتة الحالية
أكــر املم ّيـزات التــي تــرز يف هــذه القضيــة هــو وصــول النســاء
إىل الق ـ ّوة املاليــة التــي ميكنهــن التح ّكــم بهــا عنــد املقارنــة بــن
فــرة الــزواج والفــرة مابعــد الطــاق .أوضــح نســبة  ٪46مــن
الخاصــة بهــن يف فــرة
النســاء عــدم تواجــد مصــادر الدخــل
ّ
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يف الفرتة الحالية
النساء
210
14,3
53,8
51,0
10,0
4,8
9,0
1,4
1,4

الرجال
200
32,5
6,5
31,5
39,5
13,0
5,0
4,5
2,0
1,3

املجموع
410
16,8
50,7
46,8
49,3
6,6
3,9
2,7
1,5
4,4
2,9
1,9

يف فرتة الزواج
النساء
210
26,7
15,7
43,8
43,8
2,4
1,4
2,9
2,4
2,9
5,7
1,5

الرجال
200
6,5
87,5
50,0
55,0
11,0
6,5
2,5
0,5
6,0
0,0
2,3

الــزواج ،كــا ان نســبة  ٪11فقــط أوضحــت عــدم تواجــد مصــادر
الخاصــة بهــن بعــد الطــاق .عــى الرغــم مــن إزديــاد
الدخــل
ّ
نســبة الحصــول عــى مصــادر الدخــل بعــد الطــاق لــدى النســاء
إلّ أن تواجــد نســبة  ٪11يعنــي أن هــؤالء النســاء محتاجــات
إىل املســاعدة إىل مــن هــم يف محيطهــن واألقــارب .مــن الناحيــة
األخــرى فإنــه عــى الرغــم مــن زيــادة مســتوى الدخــل لــدى
النســاء إلّ أن نســبة  ٪70لديها دخل  1.500لرية تركية فام دون.

أجريت معهم املقابالت يف إطار الدراســة لديهم مصادر دخل شــخصية  1,500لرية تركية فام دون.
الجدول  .13الدخل الشهري يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس ()%
العدد

الدخل الشخيص ال يوجد  /مل يكن يوجد
أقل من  800لرية تركية
 1500 – 800لرية تركية
 2500 – 1501لرية تركية
 3500 – 2501لرية تركية
 5000 – 3501لرية تركية
 9000 – 5001لرية تركية
أكرث من  9001لرية تركية
ال توجد إجابة
املجموع
متوسط الدخل الشهري لرية تركية

املجموع
410
9,3
22,0
37,8
14,6
6,6
3,2
1,2
1,7
4,2
100
1.526

يف الفرتة الحالية
النساء
210
11,0
29,5
40,5
10,0
2,9
1,0
0,5
0,5
4,3
100
1.141

تــم ســؤال األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــات يف إطــار
الدراســة مــن الذيــن لديهــم مصــادر للدخــل الشــخيص حيــث تــم
الســؤال عــن الوضــع املعيــي فيــا يختص باألشــخاص املســؤولني
بإعالتهــم بعــد الطــاق .أكــر مــن نصف األشــخاص بقليــل ()٪53
أجــاب بــأن الوضــع صعــب أو صعــب جــدا ً .كــا ان نســبة 33
 ٪أجابــت بــأن الوضــع ســهل أو ســهل جــدا ً خــال فــرة الــزواج

الرجال
200
7,5
14,0
35,0
18,5
10,5
5,5
2,0
3,0
4,0
100
1.929

املجموع
410
24,4
13,2
28,1
12,0
6,6
4,4
2,7
0,7
8,1
100
1.416

العدد

سهل جدا ً
سهل
ليست بالسهل وال بالصعب
صعب
صعب جدا ً
ال توجد إجابة
املجموع

410
7,2
11,0
23,8
25,1
27,8
5,1
100

210
46,2
13,8
18,6
5,7
2,9
1,0
1,0
0,0
11,0
100
701

200
1,5
12,5
38,0
18,5
10,5
8,0
4,5
1,5
5,0
100
2.119

مــع إنخفــاض هــذه النســبة إىل  %18بعــد الطــاق .يتضــح أن
النســاء يعشــن صعوبــات أكــر قلي ـاً مــن الرجــال فيــا يتعلّــق
بالوضــع املعيــي باملقارنــة بــن فــرة الــزواج والفــرة الحاليــة
بعــد الطــاق .نســبة النســاء الــايت يتع ّرضــن إىل الصعوبــات يف
الوضــع املعيــي بعــد الطــاق ترتفــع مــن  ٪50إىل  ،٪60كــا
ترتفــع

الجدول  .14الوضع املعييش يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس()%
املجموع

يف فرتة الزواج
النساء

الرجال

يف الفرتة الحالية
النساء
210
2,1
6,4
24,5
23,9
35,6
7,5
100

الرجال
200
12,4
15,6
23,1
26,3
19,9
2,7
100

املجموع
410
12,5
20,6
20,6
22,2
18,3
5,8
100

يف فرتة الزواج
النساء
210
8,8
12,3
15,8
20,2
29,8
13,2
100

الرجال
200
14,7
25,4
23,4
23,4
11,7
1,5
100

 .4.2.4ملكية مســكن اإلقامة يف فرتة الزواج والفرتة الحالية
حــوايل نصــف األفـراد يعيشــون يف منــازل باإلبجــار .نســبة الخــروج إىل منــازل باإليجــار بــن األفـراد بعــد الطــاق ترتفــع لــدى النســاء.
ترتفــع نســبة النســاء الــايت يســكن يف منــازل اإليجــار بعــد الطــاق مــن  ٪49إىل  ،٪55يف حــن أن هــذه النســبة  ٪44لــدى الرجــال يف
فــرة الــزواج و  ٪42بعــد الطــاق.
الجدول  .15ملكية املسكن يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس()%

عائد لألرسة أو االقارب (عدم دفع اإليجار)
باإليجار
اإلسكان
أخرى
ال توجد إجابة
املجموع

العدد

املجموع
410
46,8
48,5
1,0
2,9
0,7
100

يف الفرتة الحالية
النساء
210
41,9
54,8
0,0
1,9
1,4
100

الرجال
200
52,0
42,0
2,0
4,0
0,0
100

املجموع
410
48,1
46,6
3,2
1,0
1,2
100

يف فرتة الزواج
النساء
210
45,7
49,1
3,8
0,5
1,0
100

الرجال
200
50,5
44,0
2,5
1,5
1,5
100

سن الزواج
قرار الزواج
التع ّرف عىل الزوج قبل الزواج
التوقّعات الخاصة بالزواج قبل الزواج

الفصل 5
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تــم طــرح أســئلة مختلفــة يف إطــار الدراســة للحصــول عــى
املعلومــات التفصيليــة فيــا يتعلّــق يتكويــن وســر مراحــل
الــزواج .حيــث أحتــوت األســئلة املتعلّقــة بحــدوث الــزواج
عــى الســؤال عــن ســن الــزواج لألف ـراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات ،كيفيــة إتخاذهــم لقــرار الــزواج ،مــا هــو مــدى
معرفتهــم ألزواجهــم قبــل الــزواج ومــاذا كانــت توقّعاتهــم مــن
الــزواج قبــل الــزواج.

ومتوســط ســن الــزواج للرجــال  28عــام .ربــع النســاء ()٪25
تزوجــن تحــت ســن  18عــام .هــذه النســبة منخفضــة أكــر لــدى
الخاصــة مبعــدالت ســن الــزواج
الرجــال ( .)٪2هــذه النســب
ّ
بالنســبة لألف ـراد املطلّقــن تعتــر موازيــة لنتائــج دراســات بنيــة
األرسة الهيكليــة يف تركيــا للعــام  .2011نســبة  ٪28مــن النســاء
تز ّوجــن تحــت ســن  17عــام ونســبة  ٪6مــن الرجــال تحــت
هــذه الســن.

 .1.5سن الزواج

يرتفــع ســن الــزواج مــع إرتفــاع املســتوى التعليمــي لألفــراد
املطلّقــن .متوســط ســن الــزواج لــدى األفــراد الغــر متعلّمــن
أو خريجــي املراحــل اإلبتدائيــة  23عــام كــا ان متوســط ســن
الــزواج لألفــراد الخريجــن مــن التعليــم العــايل  28عــام.

متوســط ســن الــزواج بالنســبة لألفــراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات هــو  25عــام .متوســط ســن زواج النســاء  22عــام،

الجدول  .16سن الزواج بالتوافق مع الخصائص السكانية الدميوغرافية املختلفة()%
العدد

سن  17فام دون

سن 24 – 18

سن 34 – 25

سن  35فام فوق

املجموع

متوسط العمر

املجموع

410

13,9

41,2

38,1

6,8

100

24,6

النساء
الرجال
سن  34فام دون
سن  35فام فوق
بدون تعليم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

الجنس
210

25,2

48,6

24,3

1,9

100

21,7

200

2,0

33,5

52,5

12,0

100

27,6

العمر
105

16,5

50,4

33,0

0,0

100

22,5

238

12,9

37,6

40,0

9,5

100

25,4

التعليم
224

6,0

48,3

40,5

5,2

100

23,4

116

1,4

27,1

60,0

11,4

100

24,7

70

13,9

41,2

38,1

6,8

100

28,0

غالبيــة األفــراد الذيــن تز ّوجــوا يف ســن مبكّــرة قبــل  20عــام
يعتــرون أنهــم كانــوا صغــارا ً جــدا ً عــى الــزواج باألخــص لــدى
النســاء .حيــث ذكــرن أن يف هــذا العمــر اليكــون مــن املمكــن
للشــخص التع ـ ّرف عــى متطلّباتــه وتوقّعاتــه الشــخصية ناهيــك
عــن التوقّعــات واملتطلّبــات الخاصــة بالطــرف اآلخــر .كــا أرشن
إىل أنــه عنــد النظــر إىل املــايض يف يومنــا الحــايل يتضــح لهــن أنهــن
تز ّوجــن دون أن يكــون لديهــن أدىن فكــرة عــن ديناميكيــة الــزواج.
يف القصــص التــي تــم روايتهــا ذكــرن أنهــن تز ّوجــن دون أن يكـ ّن
عــى إســتعداد فيــا يختــص بالوظائــف واملســؤوليات الداخليــة
للــزواج .جــزء مــن األفــراد يشــعر بالنــدم نتيجــة الــزواج دون
مواصلــة الحيــاة التعليميــة .باألخــص يف املناطــق الريفيــة حيــث
يتــم التشــجيع عــى الــزواج يف ســن مب ّكــرة بإعتبــاره مــن املعايــر
اإلجتامعيــة فــإن العديــد مــن األف ـراد أرشن إىل زواجهــن دون أن
يتــم ســؤالهن عــن رأيهــن.
“عمــر  18عــام كان مب ّكـرا ً جــدا ً .مل أكــن أعــرف مــا هــو وســط
الــزواج .يف وقتنــا الحــايل األطفــال لديهــم وعــي أكــر .عنــد

زواجــي كنــت أعــرف أن الحمــل يحــدث عــن طريــق تبــادل
القبــات فقــط”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة 36 ،عــام).
“عمــر  14عــام كان ســن مب ّكــرة جــدا ً عــى الــزواج .يف عمــر
 14عــام يلعــب االطفــالّ ،إل أننــي كنــت يف مرحلــة الــزواج يف
ي أن أكمــل مدرســتي عــى األقــل .لدينا يف
تلــك الســن .كان عـ ّ
قريتنــا تقليــد بأنــه اليتــم طلــب الفتــاة إذا تجــاوزت عمــر 20
عــام .ألنهــا تكــون ناضجــة والتقــل عــى الفــور ويكــون مــن
الصعــب التعامــل معهــا .ولكــن عندمــا تكــون الفتــاة بعمــر
أقــل مــن  20عــام فإنــه يتــم التح ّكــم فيهــا كــا هــو الحــال
يف التحكــم يف األطفــال”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول36 ،
عــام).
“إذا كان نفــس الوضــع متواجــدا ً حالي ـاً مل أكــن ألتــزوج قبــل
ســن  30عــام .كــا أخــرت مــن قبــل ،لقــد تواعــدت مــع
زوجــي لفــرة  3أعــوام ،وتزوجــت يف ســن  22عــام .لقــد
كنــت طفلــة وكان هــو طفــل أيضـاً ...وكأننــا ك ّنــا نلعــب لعبــة
الــزواج”( .إمــرأة ،رشق مرمــرة 39 ،عــام).

“كنــت يف عمــر األطفــال عندمــا حملــت طفــي بــن ذراعــي
وأنــا يف عمــر  16عــام .ســألت نفــي حينهــا هــل هــذا
طفــي حق ـاً ،هــل هــذا طفــي حقيقــة ( .”...إمــرأة ،منطقــة
إيجــة 40 ،عــام).
نســبة لزواجهــن يف ســن مبكّــرة يعتــر جــزء مــن النســاء أنــه
ليــس لديهــن اإلســتعداد الــكايف “للحاميــة” مــن النواحــي
النفســية أو الجســدية ســواء كان ذلــك عــن طريــق الــزوج أو
مــن هــو يف محيطهــن.
حيــث يعتقــدن أنهــن لــن يصبحــن صامتــات بــدون ردود
أفعــال يف مواجهــة الســلبيات التــي يعشــنها يف حالــة الــزواج يف
ســن مب ّكــرة .مثــال أنهــن ذكــرن كفــاح األوضــاع مثــل العنــف،
التدخّــل مــن املحيــط القريــب.
“ أنــت غــر ناضجــة ،والتعرفــن شــيئاً عــن الحيــاة ،ســاذجة.
كانــت ردود أفعــايل لتكــون مختلفــة مــع زوجــي وأم زوجــي
رصفــات الســيئة .ولكننــي فضلــت الصمــت .ومل
يف حالــة الت ّ
أبــوح بشــئ .لقــد كنــت أفكــر فيــا ســيقولونه .إذا كان
نفــس الوضــع متواجــدا ً حاليــاً لقلــت كل شــئ يف عقــي،
ألن ذلــك ليــس عيب ـا ً”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول29 ،
عــام).
“التســتطيعي مواجهــة العنــف ،والتســتطيعي اإلجابــة عنــه.
لقــد كنــت حامــل بطفلتــي يف ســن  18عــام .ركلتنــي أخــت
زوجــي عــى بطنــي لقتــل طفــي( .”...إمــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 32 ،عــام).
باألخــص األفــراد الذيــن تزوجــوا يف ســن الثالثــن يعتــرون أن
الســن التــي تزوجــوا فيهــا هــي الســن املناســبة للــزواج حيــث
كانــوا يشــعرون باإلســتعداد للــزواج مــن الناحيــة النفســية
واملاليــة .باإلضافــة إىل ذلــك فقــد لعــب حافــز الحصــول عــى
األطفــال دورا ً يف إتخــاذ قـرار الــزواج .كــا أن هنــاك مــن تــز ّوج
نتيجــة التأثــر أو الضغــط م ّمــن يف املحيــط نتيجــة التقــ ّدم يف
الســن.
“ك ّنــا نداعــب بعضنــا البعــض ،ك ّنــا نخــرج ســوية لفــرة ثالثــة
أعــوام .ك ّنــا نرغــب يف الحصــول عــى األطفــال( ”.إمــرأة،
منطقــة إيجــة44 ،عــام).
“إنتظرنــا حتــى آخــر نقطــة .حتــى يحصــل هــذا وذاك .كان
لــدي أصدقــاء يف املصنــع ممــن تــزوج يف ســن  20-25عــام.
جميعهــم واجــه الصعوبــات .أ ّمــا أنــا فقــد قلــت لنفــي
أننــي لــن أتــز ّوج قبــل إكــال كل شــئ”( .رجــل ،منطقــة
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إيجــة 37 ،عــام).
“لقــد تزوجــت يف ســن  28عــام .أقســم أننــي ال أعتقــد أننــي
تزوجــت مبكـرا ً .إذا نظرنــا إىل األمــر وفــق أمــي وأيب ،فأنــا قد
تز ّوجــت متأخــرا ً جــدا ً( ”.رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط،
 31عــام).
 .2.5قرار الزواج
تــم طــرح ســؤال كيفيــة إتخــاذ القـرار بالــزواج لألفـراد املطلّقــن.
أوضحــت نســبة  ٪40انهــم تزوجــوا وفــق الطــرق التقليديــة
دون التعــ ّرف عــى الزواجهــم ،كــا اوضــح نســبة  ٪45أنــه
تــم إتخــاذ الق ـرار بالــزواج وفــق إختيارهــم وقرارهــم انفســهم.
نســبة املتز ّوجــن وفــق الهــروب مــن األهــل .٪13
ونســبة املتزوجــن بالطــرق التقليديــة دون التعـ ّرف عــى األزواج
ودون رضائهــم  .٪11بعبــارة أخــرى ،الغالبيــة العظمــى مــن
القــرارات يف الــزواج متّــت يف ظــروف ضاغطــة إلرادة األفــراد.
حيــث يكــون مــن الهــام إظهــار أوجــه اإلختــاف يف هــذه اإلرادة.
باألخــص النســاء مــن ذوات املســتويات العلميــة املنخفضــة
واملتوســطة فقــد أوضحــن أنهــن وجــدن يف الــزواج وســيلة
للهــروب مــن محيــط األرسة الــذي يعيشــون بــه واملصاعــب
والضغــوط التــي تواجههــن حيــث أوضحــوا القبــول والرضــاء
للمرشّ ــح الــذي وجدتــه األرسة مناســباً.
“كانــت لــدي عالقــة قبــل زوجــي .حيــث كنــا مرتبطــن لفــرة
 3أعــوام .أنهيــت العالقــة نتيجــة خيانتــه .ولكــن جميــع مــن
يف محيطــي كان يعلــم هــذه العالقــة لــذا كانــوا يقولــوا أنــه
عشــيقي ،وأنــه خطيبــي ،وأننــي لــن اتــز ّوج بعــد ذلــك .أثّــر
عــي هــذا الوضــع كثــرا ً .التواجــد يف محيــط أرسة محافظــة
مختلــف جــدا ً ،حيــث مل يكــن هنــاك تف ّهــم لألوضــاع
مثلــا هــو يف اليــوم الحــايل .لــذا تز ّوجــت عندمــا تعبــت
مــن الناحيــة النفســية”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة 62 ،عــام،
خريجــة مرحلــة إبتدائيــة).
“كيــف ميكننــي قــول ذلــك .إنهــا الضغوطــات ...لقــد كان
أخــي الكبــر ديكتاتــورا ً ...يغضــب ويــرب .تزوجــت حتــى
أهــرب مــن الــرب .هــذا صحيــح .حتــى أنقــذ نفــي مــن
الضغوطــات وأعيــش يف ســام .هــذا كل مــايف األمــر”( .إمــرأة،
وســط األناضــول 40 ،عــام ،خريجــة مرحلــة إبتدائيــة).
“لقــد توفيــت أ ّمــي .وكان أيب عدواني ـاً جــدا ً و غاضــب .لــذا
ذهبــت إىل أختــي حتــى ال أكــون بجــواره .مل تكــن أختــي
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الجدول  .17قرار الزواج بالتوافق مع الخصائص السكانية الدميوغرافية املختلفة ()%
العدد

االختيار الذايت ،مع
موافقة األرسة

االختيار الذايت ،مع
عدم موافقة األرسة

تم الرتتيب
مبوافقة األرسة

تم الرتتيب مع عدم
الرضاء التام

هروب /
إختطاف

أخرى

املجموع

410

33,4

11,2

29,8

11,0

12,7

1,5

ال
توجد املجموع
إجابة
0,5

100

الجنس

النساء
الرجال

210

28,1

13,3

30,5

16,2

10,0

1,4

0,5

100

200

39,0

9,0

29,0

5,5

15,5

1,5

0,5

100

العمر

سن  34وأقل

105

38,3

6,1

29,6

11,3

11,3

3,5

0,0

100

49 – 35

238

27,7

14,3

31,9

10,9

14,7

0,4

0,0

100

سن  50فام فوق

57

47,4

8,8

21,1

10,5

7,0

1,8

3,5

100

بدون تعليم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

التعليم
224

20,5

12,1

33,5

16,5

15,6

0,9

0,9

100

116

37,9

10,3

29,3

6,9

13,8

1,7

0,0

100

70

67,1

10,0

18,6

0,0

1,4

2,9

0,0

100

ترغــب يب ألنهــا متزوجــة .زوجــي هــو أول مــن حــر لطلــب
الــزواج .إضطــررت للــزواج مــن أول شــخص .ليــس ألننــي
طلبــت ذلــك ولكــن ألننــي أحسســت بالرغبــة يف اللجــوء إىل
مــكان آخــر( ”.إمــرأة ،وســط األناضــول 39 ،عــام ،خريجــة
مرحلــة ثانويــة).
أ ّمــا بالنســبة للمقابــات التــي متّــت مــع الرجــال فقــد أفــاد
الرجــال بــأن أرسهــم هــي التــي رغبــت يف زواجهــم ،وأنــه
تــم توجيههــم إىل تكويــن األرسة حتــى أن األرسة هــي التــي
إختــارت الزوجــة بالنيابــة عنهــم .حيــث إتخــذوا قــرار الــزواج
وفــق التشــجيع مــن األرسة دون فرصــة التع ـ ّرف عــى زوجاتهــن
الســابقات .هــذا الوضــع ليــس بأصحــاب املســتوى العلمــي
املنخفــض فقــط وإمنــا الرجــال مــن أصحــاب املســتوى العلمــي
املرتفــع أيضــاً تع ّرضــوا للضغــوط يف الــزواج مــن األرسة.
“كانــت شــخصيتها متســقة .وك ّنــا شــباباً يف ذلــك الوقــت .مل
يكــن يف مقدورنــا التح ـ ّدث مــع بعضنــا البعــض يف الخــارج.
كــا ان األرسة رغبــت يف زواجنــا .قالــوا أنهــا فتــاة مــن أرسة
محرتمــة وغــر ذلــك( ”..رجــل ،إســطنبول 57 ،عــام ،خريــج
مرحلــة متوســطة).
“كانــت أرسيت متــارس الضغوطــات كثــرا ً .أظــن أن هــذا االمــر
كان مؤثــرا ً دون أن أشــعر بــه .رمبــا مل أكــن ألتــزوج لــوال
الضغوطــات وذلــك ألن الــزواج كان شــيئاً بعيــدا ً بالنســبة
يل( .”...رجــل ،وســط األناضــول 45 ،عــام ،خريــج ماجســتري).
“ ...مل أرى زوجتــي أبــدا ً خــال فــرة طلــب الــزواج .عندمــا

كنــت عازب ـاً كنــت أقــول انــه يجــب أن أرى الزوجــة قبــل
إتخــاذ القــرار ،حيــث كنــت أقــول أن الشــخص الــذي
ســأتزوجه ســيكون هامــاً .نحــن مل نطلــب بعضنــا البعــض
ولكننــا مل نســتطع رفــض طلــب األرسة .ومل نســتطع مواجهــة
الكبــار يف األرسة”( .رجــل ،شــال رشق األناضــول 40 ،عــام،
خريــج مرحلــة إبتدائيــة).
 .3.5التعـ ّرف عىل الزوج قبل الزواج
عنــد تقييــم مراحــل الــزواج متّــت أيضـاً مناقشــة مراحــل الوقــت
الــذي قضــاه االزواج قبــل الــزواج مثــل فــرة التع ـ ّرف ،الخطبــة.
أكــر مــن النصــف بقليــل ( )٪56مــن األشــخاص الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات ذكــروا انهــم قضــوا فــرة تعــارف مــع االزواج
لفــرة  2-1عــام قبــل الــزواج .مــن الناحيــة األخــرى فقــد أوضــح
نســبة  ٪9مــن األف ـراد املطلّقــن انهــم مل يقضــوا أي وقــت مــع
أزواجهــن قبــل الــزواج .فــرة قضــاء الوقــت مــع الــزوج يف
األفـراد الغــر متعلّمــن أو خريجــي املراحــل اإلبتدائيــة منخفضــة
مبتوســط  1,4عــام .نســبة األفـراد الذيــن مل يتع ّرفــوا عــى األزواج
يف هــذه املجموعــة  .٪12أ ّمــا النســبة يف خريجــي التعليــم
العــايل فهــي منخفضــة جــدا ً (.)٪1
مــن الناحيــة األخــرى فــإن فــرة التع ـ ّرف التــي يقضيهــا االزواج
مع ـاً قبــل الــزواج ليــس بالــرورة أن تحمــل الــروط املناســبة
لتوفــر التعــارف بــن االزواج دامئــاً .حيــث يظهــر أن غالبيــة
األزواج الذيــن قضــوا فــرة للتعــارف قبــل الــزواج مل يســتطيعوا
الحصــول عــى العالقــة العميقــة التــي توفــر التعــارف بشــكل
كايف قبــل الــزواج .الفــرة التــي يقضيهــا األفــراد قبــل الــزواج
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نتحــدث يف الطريــق مــن خــال الهــرب بعيــدا ً عــن األعــن .وكنــا
نرســل الرســائل .هــذا كل مــايف األمــر”.

توفــر فرصــة التعـ ّرف عــى الشــخص بشــكل أفضــل إلّ أنــه يظهــر
أن العالقــات ميكــن أن تكــون محــدودة جــدا ً حتــى يف أنــواع
العالقــات التــي تســتمر لفــرات طويلــة .جــزء مــن القصــص
التــي متــت روايتهــا توضّ ــح أنــه حتــى إذا كانــت فــرات التعــارف
فــرات طويلــة فإنــه ميكــن أن تتميّــز مبحدوديــة التواصــل
مثــل عــدم التح ـ ّدث ،التواصــل مــن عــى البعــد او عــن طريــق
النظ ـرات ،إرســال األخبــار عــن طريــق اآلخريــن ،التخاطــب عــن
طريــق الهاتــف أو الرســائل او الحديــث لفــرات قصــرة جــدا ً.

“مل نقــي الوقــت معــاً .وإمنــا كان الحديــث دامئــاً عــر
الهاتــف .كنــا نتحــدث كثــرا ً .أظــن أننــا دفعنــا اجــرة
الهاتــف مثــل أجــرة أثــاث املنــزل( ”.إمــرأة ،غــرب األناضــول،
 34عــام).
الغالبيــة العظمــى مــن النســاء والرجــال الذيــن أفــادوا
أنهــم مل يــروا او يتع ّرفــوا عــى الــزوج قبــل الــزواج هــم
مــن الذيــن تز ّوجــوا بالشــكل التقليــدي .كــا ان هنــاك
البعــض م ّمــن أفــاد أنــه مل يكــن هنــاك وقــت تــم قضائــه
معــاً ســواء كان ذلــك يف فــرة التعــارف أو الخطبــة.
كــا أن البعــض اآلخــر أفــاد أنــه رأى الــزوج يــوم الــزواج
فقط.

مثــال إمــرأة مطلّقــة أشــارت إىل فــرة التعــارف التــي قضوهــا
لفــرة  10أعــوام قبــل الــزواج والتــي أوضحــت عــدم معرفتهــا
بزوجهــا قبــل الــزواج بهــذه العبــارات:
“أبــدا ً .ك ّنــا ننظــر إىل بعضنــا البعــض مــن النافــذة فقــط .مل
يكــن أيب مينــح اإلذن للخــروج .مل يكــن هنــاك وقــت ألعرفــه .ك ّنــا

الجدول  .18الفرتة بني التع ّرف عىل الزوج والزواج بالتوافق مع الخصائص السكانية الدميوغرافية املختلفة ()%
مل يلتقيا أبداً قبل 1سنة أو أقل ( 12

العدد

الزواج

شهرا أو أقل)

املجموع

410

8,5

15,6

النساء
الرجال

 2 – 1سنة

أكرث من  3سنة

املجموع

املتوسط (بالسنة)

56,1

19,8

100

1,6

الجنس
210

9,5

13,3

55,7

21,4

100

1,6

200

7,5

18,0

56,5

18,0

100

1,7

العمر
سن  34فام دون
سن  35فام فوق

115

5,2

14,8

58,3

21,7

100

1,5

295

9,8

15,9

55,3

19,0

100

1,7

التعليم
بدون تعليم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

224

12,1

16,5

57,6

13,8

100

1,4

116

6,0

12,9

56,0

25,0

100

1,8

70

1,4

17,1

51,4

30,0

100

2,1

فرتة الزواج
أقل من  3سنة
 5 – 4سنة
 10 – 6سنة
أكرث من  10سنة

67

7,5

13,4

55,2

23,9

100

1,7

51

9,8

19,6

56,9

13,7

100

1,7

97

7,2

17,5

54,6

20,6

100

1,7

195

9,2

14,4

56,9

19,5

100

1,6

“مل أكــن أعرفــه قبــل الــزواج .أرسيت بحثــت عنــه ووجــدوه.
تقابلنــا اول مــرة عنــد زواجنــا”( .رجــل ،شــال رشق
األناضــول 45 ،عــام).
“مل أكــن عــى علــم باألمــر .مل أكــن أعرفــه .حــان موعــد
الــزواج .ذهبــت .رأيــت وجــه زوجــي بعــد أســبوع”( .إمــرأة،

إســطنبول 29 ،عــام).
“إســتمرت فــرة الخطبــة لشــهرين .مل نخــرج
ســوياً ونجلــس يف الخــارج ولــو ملــ ّرة واحــدة
وســط
(رجــل،
الفــرة”.
هــذه
خــال
30
األناضول،
عام).
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ا ّمــا بالنســبة ملــن أفــاد أنــه تــز ّوج وفــق إختيــاره فيتواجــد يف
هــذا النــوع مــن األفـراد مــن إتخــذ قـرار الــزواج يف فــرة قصــرة
باإلضافــة إىل اإلشــارة إىل أنــه مل يتــم منــح األولويــة لتعــ ّرف
األف ـراد عــى بعضهــم البعــض يف الفــرة قبــل الــزواج.
“إســتم ّرت فــرة التعــارف لحــوايل خمســة أشــهر .لقــد كان
رجـاً أراه مــن مســاء آلخــر .لقــد كنــت أســكن يف الداخليــة.
وكان هــو يســكن مــع أرستــه .تز ّوجــت الرجــل الــذي كنــت
أراه  1-2ســاعة يف املســاء عنــد الخــروج مــن املدرســة ولفــرة
 5أشــهر .طبعــاً مل يكــن نفــس الرجــل  ...لقــد تز ّوجــت
الرجــل الــذي رأيتــه فقــط ،ولكــن كانــت هنــاك جوانــب
أخــرى مل أراهــا( .”...إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط30 ،
عــام).
“رأيتــه ثــم إنقضــت فــرة الخطبــة  1عــام .مل يكــن هنــاك
فــرة التعــارف أو الصداقــة كــا هــو الحــال يف الشــباب
اليــوم .ك ّنــا نتقابــل بــن الحــن واآلخــر خــال فــرة الخطبــة.
هــذا كل مــايف األمــر( ”...رجــل ،منطقــة إيجــة 54 ،عــام).
أ ّمــا بالنســبة لألفــراد الذيــن تز ّوجــوا وفــق الهــرب  /التهريــب
فإنــه يكــون لديهــم وقــت أكــر يف التعــ ّرف عــى الــزوج قبــل
الــزواج .يتــم إعتبــار وضــع الهــرب بالنســبة لألف ـراد هــو فــرة
التعــارف مبعنــى انــه الوضــع “الــذي يكــون فيــه رضــاء مــن الفــرد
بــدون تواجــد الرضــاء مــن األرسة” .مــن ناحيــة أخــرى يظهــر
أيضـاً أنــه اليتــم منــح فرصــة لفــرة التعــارف باملســتوى املطلــوب
يف حالــة املناطــق أو األرس التــي تنظــر إىل العالقــة قبــل الــزواج
بشــكل ســلبي .أمــأ يف الحــاالت االخــرى مــن حــاالت الخطــف
واإلحتجــاز فــإن قـرار الــزواج اليتــم أخــذه بالرضــاء بــن الطرفــن.
“يف القريــة .حيــث الجهالــة  ...ك ّنــا نتحــدث .بشــكل طفــويل
 ...تقابلنــا لفــرة  1شــهر .كان هــو أول شــخص أتحــدث
معــه .وقــد إســتطاع أن يه ّربنــي بشــكل مــا ( ”...إمــرأة،
غــرب مرمــرة 31 ،عــام).
“اآلن يكــون مــن الــروري أن يتعـ ّرف اإلنســان عــى اآلخــر.
طبع ـاً نحــن تح ّدثنــا يف الهاتــف فقــط لفــرة ســتة أشــهر .مل
نتحــدث وجهـاً لوجــه .ولكــن كل شــئ حــدث فجــأة .عندمــا
قلــت لهــا خذينــي معــك طبع ـاً إستســلمنا للحــاس يف تلــك
اللحظــة .لحظــة غفلــة ...ذهبــت معهــا ،وحصلــت مــا كنــت
أريــده ( “ ...رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 39 ،عــام).
“ليــس لدينــا فــرات تعــارف يف مناطقنــا .وذلــك وفقــاً
لتقاليــد القريــة .الميكنــك التواجــد معــه يف مــكان واحــد.

ومل يكــن يتــم إرســال الفتيــات إىل أماكــن كثــرة .حيــث
يجــب تواجــد األم أو األب لنذهــب إىل البقــال أو املدينــة أو
التســوق .طبع ـاً تحدثــت مــع زوجــي عــر الهاتــف ولكنهــا
كانــت لفــرة شــهر .فــرة شــهر واحــد فقــط .مل نتواجــد
بجــوار بعضنــا البعــض بشــكل آخــر”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة،
 36عــام).
“واللــه أنــا مل أتعــ ّرف عليــه ،هــو الــذي رآين وأُعجــب يب
وأختطفنــي .شــئ غايــة يف الســخافة .مل أكــن أعرفــه .مل
يكــن هنــاك فــرة تعــارف .مل يكــن هنــاك عشــق أو حــب
 ...إحتجــزين لفــرة خمســة أيــام بعــد ذلــك تــم تد ّخــل األرس
ثــم وجــدت نفــي يف مرحلــة الــزواج( ”...إمــرأة ،إســطنبول،
 38عــام).
بإختصــار ،يُعتقــد أن جــزء كبــر مــن األفـراد املطلّقــن مل يتع ّرفــوا
عــى أزواجهــم بالشــكل الــكايف قبــل الــزواج .أحــد املـ ّررات لهــذا
الوضــع هــي متضيــة الوقــت املحــدود مــع الــزوج قبــل الــزواج
أو الــزواج دون اإللتقــاء وجهــاً لوجــه .أ ّمــا املــ ّرر اآلخــر فهــو
اإلعتقــاد أنــه الميكــن إظهــار الوجــه الحقيقــي للطــرف اآلخــر
حتــى يف حالــة تواجــد فــرة التعــارف أو الخطبــة .باإلضافــة إىل
ذلــك تــم توضيــح إفــادات بأنــه الميكــن معرفــة الشــخص قبــل
التواجــد معــه والعيــش معــه يف منــزل واحــد.
“إعتقــدت أننــي مل أعــرف أو عرفــت زوجتــي وذلــك ألننــا
مل نلتقــي وجه ـاً لوجــه .مل تــرى مــرض الــرع الــذي أعــاين
منــه .كانــت ترتكنــي وتذهــب دامئـاً بعــد الــزواج( ”...رجــل،
غــرب األناضــول 31 ،عــام).
“يقــول الشــباب لبعضهــم البعــض مــا يــود الطــرف اآلخــر ان
يســمعه .لــذا يكــون مــن املســتحيل فهــم شــئ دون مشــاركة
نفــس املنــزل .يكــون التع ـ ّرف وفــق التس ـ ّوق مــع بعضكــم
البعــض ،إعــداد الطعــام والحيــاة مــع بعضكــم البعــض .مــا
الــذي ميكــن معرفتــه يف حالــة عــدم تواجــد هــذه األشــياء
والتواجــد بجــوار بعــض لفــرات قصــرة  2-1ســاعة !”
(رجــل ،منطقــة إيجــة 62 ،عــام).
“لقــد قلــت لــه أننــي ال أحــب الغــرة أبــدا ً وهــو قــال أنــه
اليغــر أبــدا ً .بعــد الــزواج نظــرت يف إحــدى املــ ّرات ألرى
أن هــذا الرجــل ليــس هــو نفــس الرجــل الــذي تزوجتــه .مل
يكــن يســمح يل حتــى بالخــروج إىل الرشفــة”( .إمــرأة ،البحــر
األبيــض املتوســط 47 ،عــام).
“لقــد رأينــا بعضنــا البعــض م ـ ّرات مختلفــة .كتبنــا وتبادلنــا

الرســائل .هــل ميكــن أن يتعـ ّرف شــخص عــى اآلخــر يف فــرة
شــهر؟” (إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 36 ،عــام).
 .4.5التوقّعــات الخاصة بالزواج قبل الزواج
تقييــات األفـراد املطلّقــن فيــا يختــص بالتوقّعــات قبــل الــزواج
جميعهــا تظهــر يف املعايــر بــن الجنســن يف املجتمــع باألخــص
التفريــق بــن الجنســن.
بعبــارات أخــرى ،معظــم توقّعــات الرجــال مــن الــزواج تكــون
اإلســتقاللية بإعتبــار رعايــة املســكن والتقاليــد املســتقلّة عــن
املســتوى العلمــي باإلضافــة إىل اإلشــارة عــن اإلحتياجــات
الخاصــة أ ّمــا النســاء فيــرن إىل عــامل مــن املشــاعر والعواطــف
ّ
ملــئ بالقيمــة والتوقّعــات.
“مــا الــذي ميكــن أن يرغــب بــه اإلنســان ،يرغــب يف الســام
عنــد العــودة إىل املنــزل ،الطعــام ،النظافــة( ”...رجــل ،البحــر
األبيــض املتوســط 53 ،عــام).
“هنــاك العديــد مــن التوقّعــات مــن الــزواج ...تنظيــم
املنــزل ،ترقّــب طريــق الــزوج ،رعايــة األطفــال ،النظافــة”...
(رجــل ،رشق مرمــرة 40 ،عــام).
“مــا الــذي تصنعــه ر ّبــة املنــزل عــى ســبيل املثــال! أقــل
شــئ هــو انــه عندمــا تذهــب إىل املنــزل التــرى الفــوىض مــن
حولــك .مــا الــذي تصنعــه إمــرأة ليــس لديهــا أطفــال .يجــب
عليهــا رعايــة املنــزل( ”...رجــل ،جنــوب رشق األناضــول27 ،
عــام).
“حلــم كل فتــاة هــو الحــب وأن تكــون محبوبــة ومشــاركة
الوحــدة( ”..إمــرأة ،وســط األناضــول 54 ،عــام)
“حيــاة مختلفــة .كنــت أعتقــد أننــي ســأكون ســعيدة عــى
الــدوام .بتواجــد شــخص بجــواري دامئـاً  ...كنــت أح ّبــه جــدا ً،
وكنــت أعتقــد أنــه يحبنــي جــدا ً .كنــت أقــول أننــي ســأحب
كثــرا ً ،وســأكون ســعيدة جــدا ً ،وســيكون لــدي أطفــال،
وســتكون يل أرسة جميلــة”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة 25 ،عــام).
“مثــي كمثــل كل إمــرأة تحلــم بالحيــاة األكــر ســعادة األكــر
ســام .حيــث يجــب عليــك الذهــاب مــع زوجــك إىل الســاحل
ممســكني بأيــدي بعضكــم البعــض .أو تنــاول الطعــام يف
وجبــة رومانســية”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط36 ،
عــام).
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أشــار الرجــال يف خــال التوقّعــات إىل عبــارات محسوســة مثــل
الحاجــة إىل الســام والوئــام .كــا أن جــزء نــادر أفــاد عــن
التوقّعــات العاطفيــة مثــل الحــب ،اإلرتبــاط والصداقــة .الجديــر
باإلشــارة الصــورة التــي يرســمها الرجــال الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات للزوجــة التــي تســتقبله باإلبتســامة عــى الوجــه.
“قلــت لهــا كل مــا عليــك فعلــه هــو إظهــار الوجــه املبتســم
ورعايــة األطفــال! أريــد وئــام يف املنــزل وليــس شــيئاً آخــر”
(رجــل ،شــال رشق األناضــول 28 ،عــام).
“مــا أتوقعــه مــن الزوجــة هــو املحبة والوئــام! دون الشــكوى
املتكــررة”( .رجــل ،رشق مرمــرة 41 ،عــام).
“أن تســتقبلني مبرحبـاً بــك بوجــه مبتســم مــع الرعايــة عنــد
العــودة مــن العمــل .لــن يكــون هنــاك مشــكلة إذا مل تعــد
الطعــام يف ذاك اليــوم .ميكننــا طلــب الطعــام مــن الخــارج.
يكــون مــن املهــم إظهــار اإلعتنــاء واإلهتــام ( .”...رجــل36 ،
عــام ،فــان)
“إذا كنــت قــد تزوجــت يف ســن  17فإننــي أرغــب يف أن
نكــون معــاً حتــى ســن  70مبعنــى حتــى املــات .مبعنــى
البقــاء معــاً لفــرة طويلــة ( .”...رجــل ،البحــر األبيــض
املتوســط 40 ،عــام).
“كل مــا أرغــب بــه هــو إمــرأة تقــول يل مرحب ـاً بــك عنــد
العــودة إىل املنــزل .محرتمــة ،تســتدعي اإلحــرام ،مح ّبــة،
ناعمــة ...كل الرجــال يرغبــون يف نفــس الشــئ”( .رجــل،
غــرب البحــر األســود 53 ،عــام).
إحــدى التوقّعــات االخــرى لألفــراد مــن الــزواج هــي تغيــر
األوضــاع غــر املرغــوب فيهــا يف حياتهــم مــن خــال الــزواج.
حيــث أن معظــم النســاء الذيــن أجريــت معهــن املقابــات
يع ّرفــن عــن هــذا الوضــع بشــكل عــام بالهــروب والتخلّــص
مــن ضغوطــات األرسة واألمــور املشــابهه أ ّمــا بالنســبة للرجــال
فيكــون الوضــع يف إكــال النواقــص التــي يشــعرون بهــا أو توفــر
اإلســتقرار يف الحيــاة.
“مل تكــن حيــايت منتظمــة يف ذلــك الوقــت .وددت يف الحصــول
عــى قليــل مــن النظــام .كانــت عــي آثــار الرسعــة والعجلــة
وفــق العزوبيــة وســن العرشيــن .لــذا قلــت أنــه يجــب ان
أتوقــف قليـاً .أعيــش حيــاة املنــزل ،أحــر إىل املنــزل ،ليكــن
لــدي املح ّبــة والوئــام يف املنــزل ،مــع الحســاء يف الوعــاء،
والغســيل يف املاكينــة .دون أن أرتبــط بــأرسيت كثــرا ً  .مثــل
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أيب وأمــي ( . ”...رجــل ،غــرب البحــر األســود 46 ،عــام).
“مل أتعــ ّرف عــى أيب قــط .أيب شــهيد .هــذا كان لــه األثــر
الكبــر يف تأســيس األرسة( ”...رجــل ،إســطنبول 31 ،عــام).
“ترتبــن يف أرسة مليئــة بالضغوطــات .مــع تحديــد الحريــة
بالكامــل .دون الحصــول عــى أي حريــة .اليرغبــون حتــى يف
حصــويل عــى التعليــم  ..أطفــال لرجــل بخيــل عــى الرغــم
مــن أنــه غنــي  ...تقرأيــن يف ظــروف محــدودة .لــذا تفكريــن
يف أول االمــر أن الــزواج ســيكون أفضــل بكثــر .عــى األقــل
اليوجــد رضب ،اليوجــد شــتائم أو إحتقــار .اليوجــد هــذا
النــوع مــن الضغــوط .تفكريــن يف أنــك ســتدخلني إىل وســط
مثــل هــذا”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 44 ،عــام).
“كان هــديف الوحيــد هــو التخلّــص مــن ضغــوط األرسة.
حيــث كنــت أقــول أننــي تخلّصــت منهــا”( .إمــرأة ،وســط
البحــر األســود 40 ،عــام).
جــزء مــن األفـراد املطلّقــن أفــادوا بأنهــم مل يكونــوا عــى مســتوى
كامــل مــن النضــج يف تلــك الفــرة فيــا يختــص بتوقّعاتهــم مــن
الــزواج .باألخــص األفــراد الذيــن تز ّوجــوا يف فــرات مبكّــرة أو
رح هــذا الجــزء بعبــارات رصيحــة
قبــل ســن  18عــام حيــث يـ ّ
بانــه مل يكــن لديهــم النضــج للتوقّعــات.
“مل يكــن هنــاك أي شــئ  ..لقــد كنــا أطفــاالً .مل يكــن
يف مقدورنــا معرفــة شــئ  ...لقــد تزوجنــا قبــل أن
أدخــل يف ســن  15عــام”( .رجــل ،غــرب البحــر األســود62 ،
عــام).
“لقــد كنــت يف ســن  16عــام أثنــاء الخطبــة .مبعنــى أننــي
كنــت طفلــةً ...تريــن األصدقــاء يتزوجــون يف محيــط
القريــة .يخطبــون وبالتــايل التفكّريــن بشــكل منطقــي
أبــدا ً ...ال أعلــم مــاذا ميكــن أن يفكــر اإلنســان يف تلــك الســن
بذلــك العقــل؟ مــا الــذي ميكــن أن يتوقعــه اإلنســان مــن
الــزواج يف تلــك الســن؟”( .إمــرأة ،وســط األناضــول30 ،
عــام).
“حقيقــة مل أعلــم مــاذا ميكننــي أن أتوقعــه يف تلــك الســن.
لقــد قلــت نعــم فقــط .حيــث قلــت أنــه لــدي منــزيل الخــاص
مــن اآلن فصاعــدا ً وســوف أحصــل عــى اإلذن مــن زوجــي
وليــس مــن أيب .الســن ( .”... 17إمــرأة ،منطقــة إيجــة42 ،
عــام).

تــم طــرح األســئلة إىل األف ـراد املطلّقــن الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات فيــا يختــص بالتوقّعــات قبــل الــزواج باإلضافــة إىل
توقّعــات أزواجهــم الســابقني مــن الــزواج .يعتقــد جــزء مــن
الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أن توقّعــات زوجاتهــن
ال ســابقات مــن الــزواج تنحــر جميعهــا يف التوقعــات املاديــة.
أ ّمــا النســاء فقــد أرشن إىل التقييــم فيــا يختــص بتوقّعــات
أزواجهــن بشــكل أكــر حياديــة.
“كان لديهــا توقّعــات كبــرة فيــا يختــص بالنواحــي املاديــة،
طلبــت ســيارة فأشــريتها لهــا .طلبــت منــزالً فأشــريته ...مــا
الــذي ميكننــي أن أفعلــه أيضــاً حتــى تصفحــي عنــي .أنــا
لســت مصنعــا ً عــى كل حــال”( .رجــل ،غــرب مرمــرة51 ،
عــام).
“ألنهــا تع ّرضــت إىل املصاعــب وفــق بنيــة أرستهــا فقــد
فضّ لتنــي ألننــي موظــف .مبعنــى أننــي ضــان مــن أجــل
املســتقبل .ألنــه كانــت لديهــا توقّعــات مــن الناحيــة
املاديــة”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 32 ،عــام).
“لقــد كانــت تقــول يل ليكــن لدينــا عمــل بالتأمــن ولنذهــب
إىل املدينــة .بهــذا الســبب ذهبــت إىل املدينــة وعملــت
كحــارس لفــرة عامــن .مبعنــى أنهــا كانــت تــود العيــش يف
حيــاة املدينــة”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 49 ،عــام).
“كانــت لديهــا توقّعــات مــن الحيــاة ،بالطبــع أن يكــون
مســتوى الرفاهيــة مرتفــع ومــا إىل ذلــك .كانــت تســعى
بجهــد إىل ذلــك”( .رجــل ،غــرب مرمــرة 44 ،عــام).
“نســبة ألنــه إنفصــل مــن زوجتــه وفــق عــدم التفاهــم فيــا
بينهــا فــإن توقعاتــه كانــت يف املنــزل الســعيد واملنظّــم”..
(إمــرأة ،وســط األناضــول 37 ،عــام)
“توقعاتــه أيضــاً كانــت مشــابهه .تكويــن األرسة ،الــزواج،
تأســيس اإلنتظــام واإلســتقرار .لقــد كان يرغــب يف ذلــك”.
(إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
مــن الناحيــة األخــرى يظهــر أن األفــراد الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات كانــت لهــم عبــارات وإفــادات واضحــة
فيــا يختــص بتوقّعاتهــم دون قــول شــئ عــن توقّعــات
األزواج الســابقني .حيــث يكــون املــ ّرر يف املنظــور الوحيــد
ربــا يف
للــزواج دون إدراك توقّعــات الطــرف اآلخــر ّ
عــدم التعــ ّرف الــكايف عــى الطــرف اآلخــر قبــل الــزواج.

كــا يظهــر أن عــدم توافــر اإلدراك بــن الطرفــن يــؤدي إىل
نقصــان التواصــل املفتــوح بــن الزوجــن خــال فــرة الــزواج.
“أعلــم  ...يظــن اإلنســان أن هــذا تشــابه ولكــن عنــد رؤيــة
الترصفــات  ...ال أعلــم ( ”...رجــل ،شــال رشق األناضــول،
 45عــام).
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“ال أعلــم م الــذي كان يتوقعــه .غالبــاً أن
يكــون ســعيدا ً ،مجتمعــاً مــع الشــخص الــذي
يريــده ولكــن أظــن أن فكرتــه تغــرت بعــد
ذلــك .ال أعلــم .مل يكــن شــخصاً يحــي عــن
مشــاعره كثــرا ً”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة،
 39عام).
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يف هــذا القســم متــت مناقشــة مــدى تلبيــة أو عــدم تلبيــة
توقّعــات األف ـراد مــن الــزواج .كــا تــم توضيــح أنــواع املشــاطل
يف الزيجــات التــي تنتهــي بالطــاق مــع تحليــل العالقــة بــن
املشــاكل يف الــزواج وأســباب الطــاق .تــم أيضـاً توضيــح أســباب
الطــاق التــي تعتــر الهــدف الرئيــي مــن هــذه الدراســة بشـكّل
مفصــل يف هــذا القســم .كــا تــم يف القســم األخــر إســتعراض
ّ
كل مــن مراحــل فــرة الطــاق ،تقــ ّرب الشــخص املتّخــذ لقــرار
الطــاق وتقـ ّرب الــزوج مــن قـرار الطــاق ،العوامــل التــي تــؤدي
إىل تســهيل أو تعقيــد ق ـرار الطــاق ،العالقــة مــع الــزوج بعــد
قــرار الطــاق ،أســاليب التعامــل مــع العواطــف يف مرحلــة
الطــاق وآليــات الدعــم.
 .1.6تقييــم مرحلة الزواج
 .1.1.6تلبيــة التوقّعات من الزواج
تــم إســتعراض توقّعــات األفـراد مــن الــزواج يف القســم الخامــس
أ ّمــا يف هــذا القســم فقــد تــم توجيــه ســؤال مــا إذا كان قــد
تــم تلبيــة أو عــدم تلبيــة هــذه التوقّعــات حيــث تــم التحقيــق
بعمــق يف نواحــي النقــاط التــي كانــت مرضيــة لــأزواج ومــا
هــي النقــاط التــي مل يتــم فيهــا تلبيــة التوقّعــات بــن األزواج.
يف معظــم املقابــات التــي أجريــت مــع األفـراد يشــر األفـراد إىل
عــدم تحقــق التوقّعــات الخاصــة بهــم مــن الــزواج .عــدم تحقــق
التوقّعــات الخاصــة باألف ـراد مــن الــزواج يحــدث وفــق العديــد
مــن األســباب ،أكــر أنــواع األســباب التــي يتــم ذكرهــا عــى
النحــو التــايل :عــدم تواجــد الحــب واإلحــرام املتبــادل ،عــدم
اإلهتــام والالمبــاالة مــن أحــد األزواج ،عــدم التواصــل وعــدم
تواجــد اإلمكانيــات املاديّــة.

أنــه تــم تحقيــق التوقّعــات يف األعــوام األوىل مــن الــزواج ّإل أن
األمــر تغـ ّـر بعــد ذلــك.
“لقــد كان يقــ ّدم يل الكثــر مــن الوعــود ويح ّدثنــي الكثــر
عــن األشــياء الجميلــة .كــا ُيقــال ،الشــهر األول هــو شــهر
الســعادة ثــم يتغـ ّـر األمــر بعــد ذلــك .وكان األمــر كذلــك يف
حقيقــة األمــر ،لقــد شــهدت العديــد مــن األشــياء الس ـ ّيئة.
يف بــادئ األمــر كانــت هنــاك أشــياء جميلــة لكننــي عشــت
املســاوئ طــوال فــرة زواجــي ومل يكــن بإمــكاين إتخــاذ
خطــوة رجعيــة”( .إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 39 ،عــام).
“مبعنــى الكلمــة ،قليــل مــن هــذا وكثــر مــن ذاك ،كانــت
 2-3أعــوام األوىل ج ّيــدة .كانــت التوقّعــات تتحقــق .كان
كل شــئ يســر عــى مــا ي ـرام ،كان كل شــئ جمي ـاً .حتــى
أننــا كنــا ن ّدخــر املــال .حتــى أننــا إســتطعنا رشاء ســيارة.”...
(إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 26 ،عــام).
“كان أول توقعــايت هــو الســعادة وبنــاء عــش الزوجيــة.
مبعنــى الكلمــة ،ال أدري مــاذا ميكننــي القــول ولكننــي
أصبحــت أكــر إجتامعيــة بفضلــه .كان األمــر كذلــك يف
بــادئ األمــر ولك ّنــه تح ـ ّول بعــد ذلــك إىل جه ّنــم .ألننــا ك ّنــا
قــد فكّرنــا بشــكل خاطــئ يف بدايــة األمــر .كان إختيــارا ً
خاطئــاً( .”...إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 20 ،عــام).
“يف األيــام األوىل نعــم .يف األخــرة ال ومــن كل النواحــي .أنــت
لســت ســعيدا ً وتحــاول التــايش مــع زواج لســت ســعيدا ً
بــه .مــا الــذي ميكنــه أن يحــدث أيضـاً يف مثــل هــذا الوضــع
( .”...رجــل ،رشق مرمــرة 39 ،عــام).

“مل نكــن أرسة .لقــد كنــت أرغــب يف أن نصبــح أرسة .ألنــه
كانــت لــدي أرسة ،أ ّمــي ،أيب وأخــي .كنــت قــد تزوجــت أيضـاً
لكننــا مل نصبــح أرسة( ”.إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط31 ،
عــام).

األجوبــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن كل مــن النســاء والرجــال
فيــا يختــص بالتوقّعــات مــن الــزواج توضّ ــح تشــابهاً باألخــص
يف النواحــي العاطفيــة .حيــث كان مــن املثــر لإلهتــام ذكــر
العالقــات العاطفيــة بشــكل أكــر يف إنتقــادات الرجــال باملقارنــة
مــع ذكــر القضايــا االخــرى مثــل الســام يف داخــل عــش الزوجيــة،
مواصلــة الحيــاة املليئــة باإلحــرام والحــب وتأســيس الحيــاة
املشــركة يف شــكل أرسة وغريهــا .كــا أنــه تــم التشــديد عــى
عــدم الحصــول عــى الوجــه املبتســم مــن الزوجــه الســابقة
وعــدم إظهارهــا اإلحــرام لــه وعــدم تكويــن وســط األرسة .أ ّمــا
النــاذج التــي تــم تقدميهــا مــن النســاء فتشــر بشــكل أكــر إىل
عــدم إمكانيــة تأســيس عالقــة األزواج املثــى وتشــر أيضــاً إىل
الحيــاة اإلجتامعيــة.

جــزء مــن األف ـراد الذيــن أفــادوا أنــه مل يتــم تحقيــق التوقّعــات
الخاصــة بهــم مــن الــزواج أشــاروا إىل أنهــم مل ســتطيعوا تأســيس
اإلســتقرار املطلــوب مــن الــزواج أ ّمــا الجــزء اآلخــر فقــد أشــار إىل

“مــا الــذي ميكــن توقّعــه مــن الــزواج أيض ـاً بعــد الحصــول
عــى الوجــه املبتســم يف املنــزل .أعتقــدت أن الرجــل واملــرأة
ميكنهــم العيــش بســعادة حتــى إذا تناولــوا الخبــز والبصــل

“مل يتــم تحقيــق التوقّعــات عــى اإلطــاق ،لقــد كنــت
أرغــب يف الــزواج الســلمي .حيــث أظــن أننــي كنــت ســأكون
ســعيدة ألننــي إعتقــدت يف بــادئ األمــر أنــه مناســب يل مــن
حيــث املســتوى الفكــري ّإل أن ذلــك مل يحــدث .لــذا مل تكــن
لــدي العديــد مــن التوقّعــات مثــل أن يحــدث هــذا أو ذاك
أو أن يشــري يل هــذا الشــئ عنــد زواجنــا ،عــى اإلطــاق ”...
(إمــرأة ،وســط األناضــول 33 ،عــام).
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فقــط( .”...رجــل ،غــرب البحــر األســود 42 ،عــام).

اإلطــاق”( .إمــرأة ،رشق وســط األناضــول 32 ،عــام).

يف املــايض كنــا نخــاف مــن آبائنــا .حيــث كان األب مثــل امللك
عنــد القــول أنــه يف طريقــه إىل املنــزل ولقــد كنــت أحلــم
بذلــك دامئـاً .كنــت أحلــم أن أطفــايل ســيفرحون بقدومــي إىل
املنــزل وأنهــم ســيعانقونني .وأن زوجتــي ســتوقل يل مرحب ـاً
بــك يــا بعيل...كنــت أتوقّــع مثــل هــذه األشــياء ولكنهــا مل
تحــدث مــع األســف”( .رجــل ،رشق مرمــرة 40 ،عــام).

“مثـاً كنــت أرغــب يف أن يكــون أكــر إنتظامـاً ،وال أن يكــون
غــر مبــايل .وأن يعمــل ح ّتــى وإن حصــل عــى الحــد األدىن
مــن األجــور فقــط...وأن أعلــم أنــه يعمــل .وكنــت أمت ّنــى ّأل
أدخــل يف تلــك الحالــة النفســية عــى اإلطــاق( .”..إمــرأة،
رشق وســط األناضــول 29 ،عــام).

“أنظــر إىل مــن هــم حــويل اآلن وأرى زيجــات جميلــة
وأحســدهم عــى ذلك...حيــث هنــاك مــن ميســك بأطفالــه
يف نهايــة األســبوع ويتامســك مــع زوجتــه ويحتســون الشــاي
يف الحديقة...هــذه األشــياء قــد التكــون أشــياء كبــرة ولكــن
األشــياء الصغــرة تــؤدي إىل ســعادة اإلنســان”( .إمــرأة،
جنــوب رشق األناضــول 47 ،عــام).
بالنســبة للنســاء الذيــن أجريــت معهــم املقابــات تعتــر
توقّعاتهــم قبــل الــزواج تنصــب يف التوقّعــات العاطفيــة يف املقــام
عــا إذا كان قــد تــم تحقيــق أو
األول كــا انــه عنــد الســؤال ّ
عــدم تحقيــق هــذه التوقّعــات بعــد الــزواج يظهــر أن االجوبــة
تكــون يف عــدم تح ّمــل املســؤولية مــن الرجــل أو عــدم توافــر
اإلمكانيــات املاديّــة أو عــدم عمــل الرجــل .وفــق مامتّــت
مناقشــته يف القســم الخامــس فــإن الرجــال أيضـاً وضعــوا عالقــة
بــن القضايــا املاليــة وتوقّعــات املــرأة قبــل الــزواج.
“كانــت توقّعــايت يف عملــه واإلعتنــاء مبنزلــه .مبــا أن هــذا
األمــر مل يتحقــق فــإن توقّعــايت مل يتــم تحقيقهــا عــى
الجدول  .19املشاكل التي تحدث يف الزواج()%
العنف
العادات السيئة
البيئة املحيطة
العالقات العاطفية
الحياة الجنسية
الخيانة
املشاكل اإلقتصادية
مدى التع ّرف عىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
املشاكل املتعلقة باألطفال
الحياة العملية
القيم
منط الحياة
سن الزواج
املرض
الرغبة يف الحصول عىل أطفال
املعتقد
املستوى التعليمي
التفاوت يف السن
زواج األقارب

“مل أرغــب يف مواضيــع إجتامعيــة .كان ســيكون مــن الــكايف
إذا وفّــر يل لقمــة العيــش دون أن يــرك أطفالــه جياعـاً .كان
ســيكون مــن الــكايف إذا دفــع اإليجــار فقــط”( .إمــرأة ،غــرب
األناضــول 35 ،عــام).
“تز ّوجــت عندمــا كان أصدقــايئ يف أوضــاع ماديــة ســيئة
باملقارنــة مــع وضعــيّ ،إل أننــي أصبحــت يف وضــع أســوأ.
أصبحــت أنظــر بنظــرات الخيــال عنــد ذهــايب إىل منــازل
أصدقــايئ”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 39 ،عــام).
 .2.1.6املشاكل التي تحدث يف الزيجات التي تنتهي بالطالق
تــم إســتعراض أنــواع املشــاكل التــي حدثــت مــع األفــراد
املطلّقــن يف فــرة الــزواج .إلّ أنــه يجــب األخــذ يف اإلعتبــار أن
املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج التعتــر مـ ّررا ً للطــاق يف جميع
األوقــات .متــت مناقشــة أكــر أنــواع املشــاكل التــي تــؤدي إىل
نتيجــة الطــاق يف الفقــرة القادمــة .يف الجــدول  19تــم توضيــح
أكــر أنــواع املشــاكل شــيوعاً يف الزيجــات والتــي تنتهــي بالطــاق.
املشــاكل التــي تحتــل املراتــب الخمســة األوىل يف معظــم
العدد

املجموع
410
56,6
54,4
53,2
46,6
45,1
44,9
43,7
42,2
39,3
33,9
33,2
32,7
29,5
25,4
17,1
13,7
10,7
9,8
7,8
3,9
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الزيجــات هــي كل مــن العنــف ،العــادات ،البيئــة
القريبــة ،العالقــة العاطفيــة والحيــاة الجنســية .متــت
اإلشــارة إىل املشــاكل التــي تحــدث أثنــاء الــزواج بشــكل
أكــر مــن النســاء باملقارنــة مــع الرجــال .كــا يعتــر كل
مــن العنــف والعــادات والعالقــات العاطفيــة أكــر
انــواع املشــاكل خــال الــزواج والتــي تــم ذكرهــا مــن كل
مــن الرجــال والنســاء .مــن ناحيــة أخــرى ترتفــع نســبة
النســاء الــايت أرشن إىل مشــاكل العنــف ،العــادات والخيانــة
والعالقــات العاطفيــة والحيــاة الجنســية .تختلــف أنــواع
املشــاكل التــي عاشــها النســاء يف فــرة الــزواج بشــكل كبــر
إلّ أنــه مــن الجديــر باإلهتــام إنتشــار مشــكلة العنــف .أ ّمــا

التدخــل مــن البيئــة القريبــة فيعتــر يف مق ّدمــة املشــاكل
الخاصــة بالــزواج والتــي يتــم ذكرهــا عــن طريــق الرجــال حيــث
متــت اإلشــارة منهــم إىل هــذه القضيــة بنســبة أكــر باملقارننــة
مــع النســاء( .الجــدول .)20
مــن جميــع الفئــات العمريــة متــت اإلشــارة بشــكل
متكــ ّرر إىل البيئــة القريبــة والعــادات بإعتبارهــا
املشــاكل التــي عاشــها األفــراد مــع األزواج الســابقني.
كــا تظهــر مشــكلة العنــف يف مشــاكل الــزواج التــي
حدثــت مــع األفــراد املطلّقــن بعمــر أصغــر مــن  50عــام.
(الجــدول .)20

الجدول  .20املشاكل التي تحدث أثناء الزواج بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية املتن ّوعة (أول  5مشاكل)
النساء
العنف
العادات
الخيانة
العالقة العاطفية
الحياة الجنسية
سن  34سنة فام دون
البيئة املجاورة
العنف
العادات
العالقة العاطفية
الحياة الجنسية
بدون تعليم – تعليم إبتدايئ
العنف
العادات
الخيانة
املشاكل اإلقتصادية
البيئة القريبة
أقل من  5سنوات
البيئة القريبة
العنف
العادات
الحياة الجنسية
أخرى
ال يوجد أطفال
البيئة القريبة
أخرى
العنف
العادات
الحياة الجنسية

الجنس

العمر

سن 49 – 35

العنف
العادات
البيئة املجاورة
املشاكل اإلقتصادية
الخيانة
التعليم
تعليم ثانوي
البيئة القريبة
العنف
العادات
الحياة الجنسية
العالقة العاطفية
فرتة الزواج
 10 – 5سنة
العنف
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
العادات
البيئة القريبة  /الحياة الجنسية
إنجاب االطفال
 2 – 1طفل
البيئة القريبة
العنف
العادات
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية

5

الرجال
البيئة املجاورة
العادات
العنف
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
سن  50سنة فام فوق
البيئة املجاورة
العالقة العاطفية
العادات
املشاكل اإلقتصادية
الحياة الجنسية
تعليم عايل
العالقة العاطفية
البيئة القريبة
العادات
الحياة الجنسية
العنف
أكرث من  10سنة
العادات
العنف
الخيانة
املشاكل اإلقتصادية
البيئة القريبة
 3أطفال فام فوق
العنف
الخيانة
العادات
الحياة الجنسية
املشاكل اإلقتصادية

 5النســب املح ـدّدة باللــون األحمــر يف جــدول املشــاكل التــي تحــدث أثنــاء الــزواج بالتوافــق مــع الخصائــص الدميوغرافيــة املتن ّوعــة تعتــر مرتفعــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة
باملقارنــة مــع الخصائــص الدميوغرافيــة األخــرى .مثــال تــم ذكــر املشــاكل مثــل العنــف ،العــادات والخيانــة والعالقــات العاطفيــة والحيــاة الجنســية بشــكل أكــر مــن النســاء
باملقارنــة مــع الرجــال.

إحــدى النتائــج األخــرى املثــرة لإلهتــام هــو حــدوث حــوادث
العنــف بشــكل منتــر يف الزيجــات بــن األف ـراد مــن أصحــاب
املســتوى العلمــى املرتفــع أيض ـاً وليــس فقــط بــن األف ـراد مــن
أصحــاب املســتوى العلمــي املنخفــض فقــط .تعتــر املشــاكل
املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة يف مق ّدمــة املشــاكل التــي تحــدث
يف الزيجــات بــن األفــراد مــن أصحــاب املســتويات العلميــة
املرتفعــة حيــث يظهــر هــذا النــوع مــن املشــاكل بشــكل أكــر
شــيوعاً باملقارنــة مــع األف ـراد مــن أصحــاب املســتويات العلميــة
املنخفضــة .مــن ناحيــة أخــرى متــت اإلشــارة إىل موضــوع الخيانــة
بشــكل أكــر مــن األفــراد غــر املتعلمــن أو ذوي املســتويات
العلميــة املنخفضــة.
تختلــف أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج بالتوافــق مــع
فــرة الــزواج وتواجــد األطفــال يف الــزواج .وفقـاً لذلــك فــإن أكــر
أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف أنــواع الزيجــات التــي تســتمر
لفــرة أقــل مــن  5أعــوام والزيجــات التــي يكــون فيهــا عــدد
األطفــال بــن  2-1هــي أنــواع التد ّخــات مــن البيئــة القريبــة.
أ ّمــا بالنســبة النــواع الزيجــات التــي إســتم ّرت لفــرة أكــر مــن 5
أعــوام والزيجــات التــي بــن األف ـراد يف وجــود األطفــال فتجــدر
اإلشــارة إىل أن أكــر أنــواع املشــاكل التــي تــم ذكرهــا باملقارنــة
مــع انــواع األفــراد اآلخريــن هــي املشــاكل اإلقتصاديــة .أ ّمــا
املشــاكل املتعلّقــة بالعــادات فقــد تــم ذكرهــا بشــكل أكــر يف
الزيجــات التــي إســتم ّرت لفــرة  10أعــوام كــا تظهــر الخيانــة
بشــكل أكــر يف الزيجــات بــن األفــراد بالفئــات العمريــة أكــر
مــن  30عــام.
 .3.1.6تحليل العالقة بني املشاكل يف الزواج وأسباب الطالق
تــم فحــص العالقــة بــن أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج
وبــن مــ ّررات الطــاق بإســتخدام تحليــل املقيــاس متعــدد
األبعــاد( 6الرســم البيــاين رقــم  .)4تــم جمــع نطاقــات أنــواع
املشــاكل التــي تحــدث يف الزيجــات بــن األفــراد ومــ ّررات
الطــاق تحــت واحــد وعرشيــن عنــوان منفصــل .أ ّمــا األوضــاع
التــي متــت اإلشــارة إليهــا مــن األف ـراد يف شــكل نطــاق مشــاكل
فــا يتــم إظهارهــا يف شــكل مـ ّررات للطــاق يف جميــع األوقــات.
مــن ناحيــة أخــرى يتــم إظهــار بعــض أنــواع االوضــاع التــي
تــم ذكرهــا مــن األف ـراد يف شــكل نطــاق مشــاكل خــال الــزواج
بإعتبارهــا مــن املــ ّررات الطــاق.
 6هــذا التحليــل يعتــر أداة إحصائيــة توفــر عــرض العالقــة بــن الوحــدات يف الفئــات املوضحــة يف
نطــاق الدراســة والتــي توفــر عــرض البيانــات وفــق األبعــاد املنخفضــة .أســلوب هــذا التحليــل يهــدف
إىل عــرض التشــابه بــن الوحــدات يف موضــوع البحــث وعــرض اإلختالفــات بالتوافــق مــع البعــد بــن
البيانــات حيــث يتــم العــرض يف شــكل بعــد واحــد أو أبعــاد مختلفــة .بهــذه الطريقــة يتــم تطبيــق
تحليــل إحصــايئ مبتغـرات متعــددة لتوفــر تحديــد العالقــة بــن املواضيــع .يتــم تطبيــق التحليــل عــن
طريــق النتيجــة التــي يتــم الحصــول عليهــا يف شــكل تنظيــم فــردي  /متعــدد األبعــاد وفــق األماكــن
التواجــد املختلفــة ويف شــكل خليــط مــن األبعــاد املختلفــة.
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الغــرض األســايس مــن تنفيــذ هــذا التحليــل هــو تفســر العالقــة
بــن نطاقــات املشــاكل التــي عاشــها األفــراد يف الــزواج وبــن
االوضــاع التــي أشــاروا إليهــا كمــ ّررات للطــاق .تــم إظهــار
األوضــاع التــي حــدث فيهــا إختــاف والتــي حــدث فيهــا تداخــل
بــن نطــاق املشــاكل وم ـ ّررات الطــاق كــا هــو موضّ ــح أدنــاه
يف الرســم البيــاين الخــاص بتحليــل املقيــاس متعــدد األبعــاد .يف
هــذا الرســم البيــاين تــم إظهــار نطــاق املشــاكل باللــون األزرق
وتــم تحديــد مــ ّررات الطــاق باللــون األحمــر (الرســم البيــاين
رقــم .)4
تــم فحــص نتائــج التحليــل يف شــكل أربعــة مجموعــات منفصلــة
مــع األخــذ يف اإلعتبــار العالقــة القريبــة بــن نطــاق املشــاكل
التــي عاشــها األفـراد وبــن مـ ّررات الطــاق .كــا تظهــر النتائــج
التاليــة عنــد فحــص النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن كل
مجموعــة مــن نتائــج تحليــل املقيــاس متعــدد األبعــاد:
ميكــن ذكــر نوعــن منفصلــن مــن النتائــج عنــد فحــص املجموعــة
األوىل .حيــث أنــه عنــد فحــص هــذه املجموعــة مــن حيــث
أنــواع املشــاكل التــي حدثــت يف الــزواج ومــ ّررات الطــاق
الخاصــة باألفـراد يتضــح أن األفـراد التــي عاشــت أنــواع املشــاكل
يف مواضيــع البيئــة القريبــة ،األوضــاع اإلقتصاديــة وأســلوب
الحيــاة قــد أشــارت أيضـاً إىل هــذه املواضيــع يف مـ ّررات الطــاق.
باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه يف حالــة فحــص املجموعــة األوىل مــن
حيــث مـ ّررات الطــاق فقــط فإنــه ميكننــا القــول أن الشــخصية
التــي تطلّقــت بســبب البيئــة القريبــة تكــون أيضـاً قــد أوضحــت
املشــاكل اإلقتصاديــة يف م ـ ّررات الطــاق الخاصــة بهــا .وبنفــس
الطريقــة يعتــر األفـراد الذيــن لديهــم مشــاكل مــن حيــث البيئــة
القريبــة أو الوضــع اإلقتصــادي أكــر تزامنــاً لعيــش املشــاكل
الخاصــة بأســلوب الحيــاة( .الرســم البيــاين رقــم .)4
أ ّمــا املجموعــة الثانيــة فإنهــا باإلضافــة إىل تحليــل العالقــة بــن
أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الزيجــات ومــ ّررات الطــاق
فإنهــا أيض ـاً متنــح فكــرة عــن إحتــال حــدوث أنــواع املشــاكل
األخــرى التــي ميكــن أن تحــدث للفــرد الــذي حدثــت معــه
إحــدى أنــواع املشــاكل األخــرى التــي تــم تضمينهــا يف املجموعــة.
أظهــرت النتيجــة أن الفــرد الــذي تحــدث معــه أنــواع مشــاكل
العــادات ،الحيــاة الجنشــية ،العنــف ،العالقــات العاطفيــة أو
الخيانــة يكــون لــه ميــل كبــر يف عيــش أنــواع املشــاكل األخــرى.
(الرســم البيــاين رقــم .)4
املجموعــة الثالثــة :يظهــر أن األفــراد الذيــن عاشــوا أنــواع
املشــاكل املتعلّقــة بالوظائــف داخــل املنــزل واملســؤوليات
تكــون م ّربراتهــم يف الطــاق هــي أيضــاً مــن نفــس هــذه
األســباب .باإلضافــة إىل ذلــك تظهــر نتيجــة أخــرى مكثــرة
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 .1.2.6أســباب الطالق وفق األفراد

شــائع حــدوث الطــاق نتيجــة تراكــم أنــواع املشــاكل مــن فــوق
بعضهــا البعــض وعــدم حلّهــا.
أكــر أنــواع أســباب الطــاق شــيوعاً هــو التدخــل مــن البيئــة
القريبــة يف الــزواج ( )٪40والعالقــات العاطفيــة ( .)٪38يتبــع
هــذه املــ ّررات كل مــن الخيانــة ( ،)٪35املشــاكل اإلقتصاديــة
( )٪34والعنــف ( .)٪34باإلضافــة إىل ذلــك فــإن إنهــاء الــزواج
وفــق أســباب العــادات ســواء كان مــن نفســه أو زوجــه (،)٪31
أســلوب الحيــاة ( )٪25أو قيمهــا ( )٪20أيضــاً تعتــر بنســب
الميكــن تجاهلهــا .مــن ناحيــة أخــرى يعتــر عــدم تنفيــذ الــزوج
لواجباتــه ووظائفــه املنزليــة واملســؤوليات امللقــاة عــى عاتقــه
( )٪29أو عــدم اإلهتــام برعايــة الطفــل بالحــد املطلــوب
( )٪18مــن األســباب التــي تــؤدي إىل الطــاق أيضــاً .املــ ّررات
االخــرى التــي تظهــر بــن مـ ّررات الــزواج هــي الحيــاة الجنســية
( )٪20الحيــاة العملية/البطالــة ( )٪15وعــدم معرفــة الــزوج
بشــكل كايف قبــل الــزواج (( .)٪14الجــدول )21

الجدول  .21أسباب الطالق()%

-1,5

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺮق اﻟﺴﻦ

يف هــذا القســم متــت دراســة أنــواع املواضيــع التــي كانــت
ســبباً يف إنهــاء الــزواج وفقــاً ألقــوال األفــراد بعــد ذلــك متــت
محاولــة التفســر بإســتخدام نظريــة العــزو الــذايت ملحاولــة
تقديــم الحلــول يف فهــم أســباب الطــاق وعــدم فهــم األفــراد
للســلوكيات التــي طــرأت يف ذلــك الوقــت يف إطــار عــامل الوعــي
العقــاين.

خــال املقابــات التــي أجريــت مــع األف ـراد تــم توجيــه الســؤال
لألفـراد لتحديــد الســبب األســايس مــن وجهــة نظرهــم يف الطــاق
حيــث لوحــظ أنــه أنــواع املشــاكل التــي تحــدث خــال مرحلــة
الــزواج بغــض النظــر عــن أهميّتهــا التكــون الســبب الرئيــي يف
الطــاق يف جميــع األوقــات .مــن ناحيــة أخــرى يظهــر بشــكل

-2,0

لإلهتــام هــي أن أنــواع املشــاكل التــي تحــدث بــن األفــراد
يف الــزواج والتــي تكــون متعلّقــة باألطفــال أو أنــواع التاميــز
واإلختالفــات يف النظــرة إىل الحيــاة تعتــر أيضــاً مــن
مــ ّررات الطــاق لهــذا النــوع مــن األفــراد .أمــأ عنــد دراســة
كينونــة أســباب الطــاق أن أنــواع األســباب التــي أ ّدت إىل
طــاق األفــراد وفــق مــ ّررات العنــف يكــون
فيهــا أيضــاً إحتــال إنهــاء الــزواج وفــق
أســباب العالقــات العاطفيــة والعــادات والخيانــة( .الرســم
البيــاين رقــم .)4

ﺳﻦ اﻟﺰواج

يف املجموعــة الرابعــة يظهــر أنــه تــم جمــع نطاقــات املشــاكل
يف الــزواج وم ـ ّررات الطــاق بشــكل مجموعــات .حيــث يظهــر
أن األفــراد الذيــن حدثــت معهــم مشــاكل متعلّقــة بالحصــول/
عــدم الرغبــة يف الحصــول عــى األطفــال تكــون لديهــم إحتامليــة
عاليــة يف الطــاق وفــق نفــس النــوع مــن امل ـ ّررات .كــا يظهــر
أن أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج والتــي تكــون ناتجــة
عــن فــارق الســن ،املســتوى العلمــي ،زواج األقــارب ،املعتقــد/
املذهــب تكــون لديهــم إحتامليــة عاليــة يف الطــاق وفــق نفــس
النــوع مــن امل ـ ّررات( .الرســم البيــاين رقــم .)4
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البيئة القريبة
العالقة العاطفية
الخيانة
املشاكل االقتصادية
العنف
العادات السيئة
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
منط الحياة
القيم  /النظرة للحياة
الحياة الجنسية
املشاكل املتعلقة باالطفال
الحياة العملية
مدى التع ّرف عىل الزوج مبا فيه الكفاية قبل الزواج
املرض
سن الزواج
الرغبة يف إنجاب  /عدم إنجاب األطفال
املستوى التعليمي
التفاوت يف السن
املعتقد /املذهب
زواج األقارب

عـ ّـرت النســاء بشــكل أكــر عــى أن معظــم أنــواع املشــاكل التــي
تحــدث يف حيــاة الزوجيــة تعتــر مــ ّررا ً للطــاق .أكــر أنــواع
أســباب الطــاق التــي تــم ذكرهــا مــن النســاء هــي العنــف
بينــا أن أكــر األنــواع التــي تــم ذكرهــا مــن الرجــال هــي البيئــة
القريبــة .حيــث ينتــر بــن النســاء التعبــر عــن أســباب اإلنفصــال
والطــاق وفــق أنــواع العنــف ،العــادات أو الخيانــة كــا ينتــر
التعبــر عــن األســباب بــن الرجــال فيــا يختــص بالبيئــة
القريبــة .تــرز املشــاكل اإلقتصاديــة بإعتبارهــا إحــدى مــ ّررات
الطــاق التــي تــم ذكرهــا مــن النســاء والرجــال عــى حــد ســواء.
(الجدول .)22
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العدد

املجموع
410
40,0
37,6
34,9
34,2
34,2
30,7
29,0
24,9
20,0
20,0
17,8
15,1
15,1
13,7
8,8
6,1
2,9
2,7
2,7
2,2

عــن الدراســة مــن حيــث الفئــات العمريــة يجــذب اإلنتبــاه ظهــور
أســباب البيئــة القريبــة ،العنــف ،الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة،
العالقــات العاطفيــة والعــادات يف الفئــات العمريــة أقــل مــن 50
عــام .أ ّمــا يف الفئــة العمريــة مابــن  49-35عــام فــإن تأثــر البيئــة
القريبــة يحتــل املرتبــة األوىل كــا هــو الحــال يف األفـراد مــن الفئــة
العمريــة أقــل مــن  35عــام .حيــث أفــاد معظــم األفـراد يف هــذه
الفئــة العمريــة أنــه تــم حــدوث الطــاق نتيجــة أســباب املشــاكل
املتعلّقــة بالخيانــة ،املشــاكل اإلقتصاديــة والعالقــات العاطفيــة.
أ ّمــا أســباب الطــاق التــي تحتــل املرتبــة االوىل يف الفئــة العمريــة
أكــر مــن  50عــام فهــي نقصــان العالقــات العاطفيــة أو إنتهائهــا.
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مــع زيــادة فــرة الــزواج تظهــر مشــاكل الخيانــة
واملشــاكل املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة بصفــة أكــر .كــا ان
الزيجــات التــي إســتم ّرت لفــرات أقــل (أقــل مــن  5أعــوام)
كان أكــر أنــواع األســباب شــيوعاً يف إنتهائهــا وحــدوث الطــاق
يعــود إىل تأثــر البيئــة القريبــة .مــن الناحيــة
االخــرى تعتــر هــذه املشــكلة التــي تــؤدي إىل الطــاق منتــرة
بشــكل أكــر بــن الزيجــات التــي تســتمر لفــرات طويلــة.
(الجــدول .)22

تعتــر األســباب اإلقتصاديــة واملشــاكل مــن البيئــة القريبــة
والخيانــة والعــادات الســيئة مــن أبــرز أنــواع أســباب الطــاق
التــي تظهــر يف هــذه الفئــة العمريــة( .الجــدول .)22
عنــد فحــص املجموعــات العلميــة يظهــر أن أكــر أنــواع
األســباب شــيوعاً يف إنتهــاء الطــاق بــن الغــر املتعلّمــن
والخريجــن مــن املراحــل اإلبتدائيــة هــي الخيانــة .كــا تعتــر
املشــاكل اإلقتصاديــة ،العالقــات العاطفيــة ،العــادات الســيئة
والتدخــل مــن البيئــة القريبــة مــن أكــر أنــواع م ـ ّررات الطــاق
ظهــورا ً يف هــذه الفئــة العمريــة .يظهــر أيضــاً أن أكــر أنــواع
أســباب الطــاق يف املســتويات العلميــة العاليــة هــي أنــواع
املشــاكل املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة .كــا يعتــر كل مــن
التدخــل مــن البيئــة القريبــة ،إختــاف أســلوب الحيــاة والعنــف
وعــدم تنفيــذ الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة يف مق ّدمــة
أنــواع املؤثــرات عــى الــزواج والتــي تــؤدي إىل إنتهــاء الــزواج
بالطالق( .الجدول .)22

أيضـاً تظهــر إختالفــات يف أســباب الطــاق بــن األفـراد بالتوافــق
مــع عــدد االطفــال .حيــث تعتــر املشــاكل اإلقتصاديــة والعنــف
أكــر أنــواع م ـ ّررات الطــاق شــيوعاً بــن األف ـراد مــن أصحــاب
األطفــال .كــا أنــه تــم ذكــر الطــاق بســبب الخيانــة عــن
طريــق األفـراد بعــدد األطفــال ثالثــة أو أكــر حيــث يظهــر هــذا
النــوع مــن م ـ ّررات الطــاق بصفــة أكــر بــن هــذه املجموعــة.
(الجــدول .)22

الجدول  .22أسباب الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية املتن ّوعة (أول  5أسباب)
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النساء
العنف
العادات
الخيانة
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
سن  34سنة فام دون
البيئة القريبة
العنف
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
العالقة العاطفية
العادات
غري متعلم – تعليم إبتدايئ
املشاكل اإلقتصادية
العالقة العاطفية
العادات
البيئة القريبة

الجنس

العمر

التعليم

الرجال
البيئة القريبة
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
الخيانة
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
سن  49 - 35سنة
البيئة القريبة
الخيانة
املشاكل اإلقتصادية
العالقة العاطفية
العنف

سن  50سنة فام فوق
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
البيئة القريبة
الخيانة
العادات  /القيم

تعليم ثانوي
العنف
املشاكل اإلقتصادية
العالقة العاطفية
الخيانة

تعليم عايل
البيئة القريبة
منط الحياة
العنف
الواجبات واملسؤوليات املنزلية

فرتة الزواج
أقل من  5سنوات
 10 – 5سنة
العالقة العاطفية
البيئة القريبة
البيئة القريبة
العنف
العنف
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
العالقة العاطفية
الخيانة
القيم  /النظرة للحياة
إنجاب األطفال
 2 – 1طفل
ال يوجد أطفال
العالقة العاطفية
البيئة القريبة
البيئة القريبة
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
القيم  /النظرة للحياة
العنف
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
الخيانة
مدى التع ّرف عىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج  /الحياة الجنسية  /الخيانة

أكرث من  10سنة
الخيانة
العالقة العاطفية
املشاكل اإلقتصادية
العادات
البيئة القريبة
 3أطفال فام فوق
الخيانة
العنف
العادات
البيئة القريبة
املشاكل اإلقتصادية

الحاشية السفلية  - 7نسبة مربرات الطالق املتكوبة بالكتابة البنفسجية يف الربوفيل ذي العالقة من الجدول هي أرفع من حيث االحصائيات بشكل ملحوظ باملقارنة مع غريها من الصور الدميغرافية.

البيئة املحيطة
أكــر أنــواع مــ ّررات الطــاق التــي تــم ذكرهــا مــن األفــراد
الذيــن أجريــت معهــم املقابــات هــي القضايــا املرتبطــة بالبيئــة
القريبــة.
تنتــر الحــات التــي تنتهــي فيهــا الزيجــات نتيجــة انــواع
الد ّخــات مــن البيئــة القريبــة أو بســبب العالقــات مــع البيئــة
القريبــة .تــم ذكــر هــذا الوضــع مــن حــوايل نصــف عــدد الرجــال
الذيــن أجريــت معهــم املقابــات تقريبـاً .حيــث ميكــن القــول أن
الالعــب الــذي يظهــر يف الــزواج بإعتبــاره الطــرف الثالــث يكــون
والــدة املــرأة أو الرجــل .كــا أنــه يف حــاالت دائــرة يدخــل يف
هــذه الدائــرة األقــارب مــن الدرجــة االوىل مثــل والــد أحــد
االزواج أو األخ أو األخــت.
يذكــر الرجــال يف هــذا النطــاق نوعــن رئيســيني مــن األســباب
هــا :عــدم توفــر الزوجــة الســابقة اإلحــرام لوالدتــه أو عــدم
إمكانيــة توفــر التعامــل الجيّــد مــع الوالــدة باإلضافــة إىل عــدم
إمكانيتهــا اإلنفصــال مــن والدتهــا وطلبهــا مقابلتهــا بشــكل
متكـ ّرر .شــكل تقـ ّرب النســاء مــن هــذا املوضــوع يــوازي الرجــال
أيضــاً حيــث تكــون األســباب املذكــورة هــي :عــدم إمكانيــة
التعامــل الجيّــد مــن الــزوج الســابق مــع األرسة ،وأن يكــون
القـرار الرئيــي يف األرسة يرجــع إىل الوالــدة وتدخّلهــا يف حياتهــم
الخاصــة باإلضافــة إىل الضغــط بعيــش الوالــد أو الوالــدة أو أحــد
األقــارب معهــم يف املنــزل وتقييــد إمكانيــة رؤيــة أرسة املــرأة أو
عــدم الســاح برؤيتهــم.
“كانــت لدينــا مشــاكل فيــا يختــص بأختــه .كان يريــد منــي
أن أصمــت تجــاه أنــواع اإلهانــات التــي كانــت توجههــا
أختــه بإســتمرار...لقد متــادت هــذه املــرأة لدرجــة أنهــا
بــدأت تتفــ ّوه بأقــوال الميكــن ملــرأة أن تتح ّملهــا .كانــت
تصطنــع املشــاكل بإســتمرار وتت ّدخــل يف كل شــئ .كانــت
هــي الســبب يف حــدوث املشــاكل بينــي وبــن زوجــي”.
(إمــرأة ،منطقــة إيجــة 34 ،عــام).
أفــاد جــزء مــن الرجــال أن أنــواع املشــاكل التــي حدثــت خــال
الــزواج دفعتهــم إىل رضورة إختيــار طــرف مابــن الزوجــة
والوالــدة وأن هــذا الوضــع أ ّدى إىل إضعــاف رابطــة الــزواج.
كــا أن جــزء كبــر مــن النســاء الــايت أفــدن أن مـ ّررات الــزواج
تنحــر يف التدخّــل مــن البيئــة القريبــة و ّجهــوا إنتقــادات يف
هــذا املوضــوع ألزواجهــن .حيــث وضّ حــن أن معظــم األزواج
رصفــون بالتوافــق مــع مطالــب الوالــدة وأن هــذا
الســابقني يت ّ
الوضــع أثّــر عــى الــزواج بشــكل ســلبي .بعبــارة أخــرى تشــعر
النســاء معظــم الوقــت خــال الــزواج بأنــه تــم وضعهــم يف املقــام
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الثــاين كــا يف ّكــر الــزواج مــن الرجــال أنــه تتــم معاملــة أرستهــم
بــدون إحــرام .يتضّ ــح أن هــذا النــوع مــن املشــاكل يظهــر بصفــة
أكــر يف حالــة عيــش والــد أو والــدة الــزوج يف نفــس املنــزل أو يف
نفــس املبنــى أو عــى مســافة قريبــة.
“ميكننــي أن أرشح أبســط املواقــف .ك ّنــا نعيــش يف منــزل مــن
طابقــن .عندمــا يحــل الصبــاح كانــت والــدة زوجــي تحــر
إىل املنــزل وتوقظنــي قائلــة بــأن الصبــاح قــد حــل وأننــي
مازلــت نامئــة .مل يحــدث هــذا األمــر مــرة أو مرتــن أو ثالثــة
مــ ّرات فقــط وإمنــا كان عــى الــدوام .مل أســتطع املقاومــة
وأخــرت زوجــي وقلــت لــه أن والدتــه تحــر لتوقظنــي يف
الصبــاح وتدخــل ح ّتــى غرفــة النــوم حيــث يجــب عليهــا ّأل
تدخــل حتــى هــذه الحــدود فذلــك ليــس جميـاًّ .إل أنــه قــال
يل أن أ ّمــه الميكنهــا أن تفعــل شــيئاً مثــل هــذا...كان هنــاك
إنعــدام للثقــة بيننــا.مل يكــن يص ـ ّدق”( .إمــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 29 ،عــام).
مل تكــن طبيعــة العالقــة مريحــة كــا كانــت خــال فــرة
التعــارف .حيــث كانــت لدينــا مشــاكل فيــا يختــص بأرستــه.
لقــد كانــوا يرغبــون يف التدخّــل الشــديد .كانــت أرسيت يف
خــارج املدينــة ّإل أنــه أرستــه كانــت يف إســطنبول .كانــوا
يرغبــون يف متضيــة الوقــت  1-2مــرة يف األســبوع .وهــذا
كان كثــرا ً بالنســبة يل .كنــت أشــعر أننــا نقــى االوقــات
بصحبتهــم بــدالً مــن قضائهــا مع ـاً .ولكننــي كنــت أقابلهــم
حتــى اليحــزن زوجــي .أظــن أن هــذا كان الشــئ الــذي
أ ّدى إىل فقــداين أعصــايب وإغضــايب مــن الداخــل”( .إمــرأة،
إســطنبول 32 ،عــام).
يتّضــح أن حيــاة األزواج يف وســط األرسة الكبــرة اليكــون
مرتبطــاً بإختيارهــم وإمنــا يكــون رضورة مرتبطــة بالصعوبــات
اإلقتصاديــة .حيــث اليقــل عــدد األفـراد الذيــن أشــاروا إىل أنهــم
كانــوا ســعداء يف فــرة التعــارف أو يف الفــرات االوىل مــن الــزواج
إلّ أنــه بــدأت العالقــات يف التلــف مــع بدايــة عيشــهم يف منــزل
أرسة الرجــل أو قريبـاً منهــم .حيــث ميكــن القــول أن هــذه الفــرة
تعتــر فــرة صعبــة عــى األزواج مــن حيــث بدايــة تغيــر األدوار
يف املنــزل أو تغيــر األفـراد املتخذيــن للقـرارات .هــذا النــوع مــن
املشــاكل التــي اليتــم حلّهــا والتــي تســتمر لفــرات طويلــة تصــل
إىل إنهــاء الــزواج بنتيجــة الطــاق.
“ك ّنــا ســنكون يف أفضــل حــال إذا ك ّنــا لوحدنــا دون دخّــل
أرستــه ومل يكــن املوضــوع لينتهــي بالطالق...لقــد ســمعت
العديــد مــن األكاذيــب منهــم .باإلضافــة إىل اإلحتقــار
واإلهانــة كأنهــم يريــدون القــول بأنهــم اليرغبــون يب .مل
يكونــوا يرغبــوا بوجــودي يف حقيقــة األمــر...مل يكــن هنــاك
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أي نــوع أخــرى مــن املشــاكل”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 49 ،عــام).
“كان الســبب يف تواجــد والــدة زوجــي معنــا يف فــرة ســتة
أشــهر األخــرة .يف فــرة ســتة أشــهر األخــرة قامئــة املشــروات
التــي كان يتــم إحضارهــا إىل املنــزل ليســت القامئــة التــي
أطلبهــا وإمنــا التــي تطلبهــا والــدة زوجــي .ك ّنــا مرتاحــن
عندمــا ك ّنــا لوحدنــا يف منزلنــا بــدون تواجــد أحــدّ .إل أن كل
شــئ تغـ ّـر مــع بدايــة عيــش والــدة زوجــي معنــا”( .إمــرأة،
جنــوب رشق األناضــول 29 ،عــام).
ليــس فقــط أرسة الرجــل وإمنــا تعتــر أرسة املــرأة أيضــاً مــن
العوامــل التــي تــؤدي إىل إنتهــاء الــزواج بالطــاق .يتواجــد يف هذا
للقصــة .حيــث يتواجــد الرجــال الذيــن يفيــدون
الوضــع وجهــن ّ
أن زوجاتهــم الســابقات كانــوا عــى إرتبــاط ولقــاءات دامئــة مــع
أرسهــم وان ذلــك كان أكــر مــن الحــد الــازم مــا أ ّدى إىل عــدم
توفــر الوقــت الــكايف لــه وللمنــزل كــا يتواجــد النســاء الــايت
يفــدن بــأن أزواجهــم مــن الرجــال منعنهــن وحــددوا حركتهــن يف
لقــاء أرســهن وأنهــم مل يكونــوا مينحــوا اإلذن بذلــك عــى الــدوام.
الرجــال الذيــن أفــادوا بحــدوث الطــاق نســبة لهــذه املواضيــع
يعتقــدوا بــأن والــدات زوجاتهــم الســابقات كانــوا يتدخلّــن يف
حياتهــم الخاصــة وإنهــن كــن الســبب يف تحميــل بناتهــن عــى
أزواجهــم.

“قلــت لــه أننــي ســأذهب إىل أرسيت ولكنــه منعنــي مــن
ذلــك .مل يكــن هنــاك شــخص يف املنــزل...كان ميكــن البقــاء يف
املنــزل إذا كان هنــاك طفــل لرعايتــه .ولكــن ملــاذا الميكننــي
الذهــاب طاملــا مل يوجــد أحــد”( .إمــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 26 ،عــام).

مــن ناحيــة أخــرى ميكــن أن يحــدث التدهــور يف العالقــات
العاطفيــة نتيجــة عوامــل أخــرى أيض ـاً .حيــث أن املشــاكل مثــل
تواجــد األطفــال ،عــدم إهتــام الشــخص بنفســه ،التد ّخــل مــن
البيئــة القريبــة والعــادات الســيئة مثــل الكــذب ،وعــدم تنفيــذ
الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة ،الحيــاة الجنســية والغختالفــات
الثقافيــة جميعهــا تعتــر عوامــل تلعــب أدوارا ً يف تقليــل الحــب
واإلحــرام أو إنتهائــه بالكامــل.

تعتــر أنــواع املشــاكل العاطفيــة التــي تــؤدي إىل طــاق األف ـراد
يف مق ّدمــة انــواع املـ ّررات التــي تــؤدي إىل الطــاق .حيــث يلفــت
هــذا النــوع مــن املشــاكل اإلنتبــاه بتواجــده بــن أول خمســة
مــن مــ ّررات الطــاق بالتوافــق مــع الخصائــص الدميوغرافيــة
املتن ّوعــة .أول انــواع األســباب التــي تطــرأ عــى العقــل عنــد
ذكــر املشــاكل املختصــة بالعالقــات العاطفيــة هــو نقصــان الحــب
املتبــادل بــن الطرفــن .باإلضافــة إىل ذلــك يعتــر إنعــدام اإلحــرام
املتبــادل مــن العنــارص التــي تــؤدي إىل تقويــض العالقــات
العاطفيــة بــن األزواج.

“إنتهــى الحــب عندمــا حدثــت املواجهــة بينــي وبــن أرستــه.
وذلــك ألن والدتــه كانــت تتد ّخــل يف جميــع املناقشــات .مل
يتبقّــى أي نــوع مــن الحــب”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة33 ،
عــام).

العالقات العاطفية

تــم توجيــه الســؤال إىل األفـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
فيــا يختــص بوجــود أو عــدم وجــود عالقــة الحــب املتبــادل
بينهــم وبــن أزواجهــم يف فــرة الــزواج .يتضــح أن املشــكلة
يف هــذا املوضــوع هــي أن جــزء مــن هــذه الزيجــات مل يتــم
تأسيســها عــى الحــب منــذ البدايــة .يف هــذا النطــاق ميكــن رسد
األمثلــة مثــل الــزواج دون املعرفــة ،أو القيــام بالــزواج العقــاين
أو الــرورة إىل زواج هــذا الشــخص عــى الرغــم مــن الحــب
لشــخص آخــر وعــدم تواجــد الحــب املتبــادل .حيــث أشــار جــزء
يعــرن عــن حبهــم أو مل يظهــروه
مــن النســاء أن أزواجهــم مل ّ
وأنهــن تع ّرضــن إىل “الشــعور بالســحق” نتيجــة هــذا النــوع مــن
األســباب.

“مل أتزوجهــا هــي فقــط وإمنــا تزوجــت معهــا امهــا وأخيهــا.
كان أخوهــا يتصــل ليطلــب شــيئاً وكانــت أمهــا تتصــل
لتطلــب شــيئاً آخر...كانــت أ ّمهــا تدخّــل يف كل شــئ مثــل
التفعلــو ذلــك ،وأفعلــوا ذلــك والتشــروا ذاك حتــى أنهــا
كانــت تتدخــذل يف مشــروات املطبــخ .حذّرتهــا وقلــت لهــا
أن هــذا املنــزل هــو منــزيل والتتدخلــوا فيــه .ولكــن الوالــدة
رفضــت وقالــت أنهــا أ ّمهــا .وســوف أتد ّخــل وقالــت يل هــل
ســتعرف أكــر م ّنــي يف هــذه األمــور .حـذّرت زوجتــي بعــدم
رضورة التدخــذل وأن النهايــة ســتكون وخيمــة يف حالــة
التد ّخــل .هــي أيضـاً قالــت أنهــا ســتتدخل ألنهــا أ ّمــي .وأنهــا
ســوف تفعــل مــا متليــه عليهــا وأنهــا لــن تســتمع ل”( .رجــل،
وســط األناضــول 33 ،عــام).

“كــا قلــت أنــا شــخصية رومانســية .أ ّمــا هــو فــكان
عديــم اإلحســاس والشــعور ومل يكــن يظهــر أحاسيســه
عــى اإلطــاق .مل يكــن يعانقنــي عنــد جلوســنا كان رجــاً
خالي ـاً مــن املشــاعر حيــث كنــت أف ّكــر دامئ ـاً فيــا إذا كان
يح ّبنــي حقيقــة”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط41 ،
عــام).

“لقــد كانــوا يحــرون دامئــاً يف املنــزل .كنــت ال أرغــب
بوجودهــم ولكننــي كنــت أقــول أنهــم األم واألب وأنــك
تز ّوجــت مــع إبنتهم...لــذا الميكنــك أن تقــول لهــم التحــروا
إىل املنــزل .يف نهايــة االمــر كانــوا يحــرون لرؤيــة بنتهــم
وحفيدهــم .بــدأت املشــاكل يف الظهــور بعــد ان قلــت ذلــك.
كأنهــا كانــت القشّ ــة التــي قصمــت ظهــر البعــر( .”...رجــل،
غــرب مرمــرة 31 ،عــام).

“رمبــا كان يح ّبنــي ولكننــي كنــت أرغــب يف أن يظهــر يل هــذا
الحــب .أن يخــرين بــه وأن يقــول أنــه يح ّبنــي ولكــن مــن
القلب...كيــف ميكننــي معرفــة أنــك تحــب مــن القلــب حقـاً.
كــا أنــه كان يتكلّــم معــي بطريقــة مهينــة وكان يحتقــرين
عــى الــدوام .نعــم مل نكــن ممتازيــن للغايــة ولكننــي مل أكــن
رصفــات”( .إمــرأة،
أســتحق هــذا النــوع مــن الســلوكيات والت ّ
غــرب البحــر األســود 46 ،عــام).

جــزء مــن الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــات ذكــروا
أنــه حــدث تقليــل يف حــدث مــن جانبهــم نتيجــة عــدم
إلتــزام املــرأة بوظيفــة “دورهــا يف الــزواج” بالشــكل املناســب
والــكايف .يف هــذا النطــاق تــم توضيــح األمثلــة مثــل عــدم إعــداد
الزوجــات الســابقات للطعــام بشــكل جيّــد ،وعــدم توفريهــا
للتنظيــم والتنســيق يف داخــل املنــزل ،أو عــدم إســتقبالهم
ألزواجهــم بالوجــه املبتســم أو عــدم إهتاممهــم باملظهــر
والشــكل الخارجــي ألزواجهــم .باإلضافــة إىل ذلــك فقــد أفــاد
جــزء مــن األفــراد أن أزواجهــم المينحــون القــدر الكفــي مــن
التقييــم واإلهتــام للمفاجــآت التــي يتــم تقدميهــا منهــم وأن
هــذا الوضــع يــؤدي إىل تدهــور الوضــع العاطفــي .كــا أفــاد
الجــزء اآلخــر أنــه بعــد مجــئ األطفــال أصبــح جميــع إهتــام
املــرأة نحــو الطفــل وأن هــذا الوضــع يــؤدي إىل تدهــور العالقــة
بــن األزواج.
“كان كل شــئ جميــاً جــدا ً حتــى مجــئ الطفــل حيــث
كانــت هنــاك عالقــة عاطفيــة .بعــد الطفــل إنقســم الحــب...
حيــث أنــه تنتهــي العالقــة بــن الــزوج والزوجــة بعــد الطفــل.
هــذا الوضــع هــو وضــع النســاء األت ـراك مــع األســف .لهــذا
الســبب يشــعر الرجــل يف املنــزل بأنــه وحيــد نفســه .ملــاذا
تز ّوجــت إذا كنــت ســأجلس عــى املائــدة منفــردا ً وأشــاهد
التلفــاز منفــردا ً وال أشــعر باملــرأة التــي بجــواري”( .رجــل،
إســطنبول 50 ،عــام).
“كانــت شــخصية غــر محرتمة...كنــت أذهــب إىل املنــزل يف
الســاعة الســابعة يف املســاء .هــل ينــام الشــخص إذا كان
زوجــه يحــر يف الســابعة الســابعة مســاءا ً ! يجــب عليــك
أن تعــد لــه الطعــام وأشــياء مــن هــذا القبيــل ! تنتظــر
مثــل هــذه األشــياء...يف نهايــة األمــر أنــت التعملــن .ميكنــك
النــوم يف الســاعة الثانيــة عــرة أو يف الســاعة الثالثــة ! هــل
ميكنــك النــوم يف الســاعة الســابعة ! كنــت أدخــل إىل املنــزل
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والتقــول يل شــيئاً والحتــى مرحبــاً بــك”( .رجــل ،منطقــة
إيجــة 49 ،عــام).
“يجــب عــى املــرأة إظهــار الدعــم لرجلهــا الــذي يعمــل يف
الخــارج وحيــدا ً لتوفــر املــال يف املنــزل .يجــب عليهــا أن
تقــول لــه كيــف حالــك ومرحب ـاً بــك ياعزيــزي .كــا يجــب
عليهــا ســؤاله كيــف كان يومــك وهــل هنــاك مشــكلة .هــذا
مــا أتوقّعــه مــن املــرأة( .”...رجــل ،جنــوب رشق األناضــول،
 49عــام).
الجــزء اآلخــر مــن أنــواع املشــاكل املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة
رصفــات والســلوكيات التــي تســتهدف الضغــط
هــي انــواع الت ّ
والســيطرة عــى الشــخص .أشــار بعــض النســاء الذيــن أجريــت
رصفــات والســلوكيات مثــل الغــرة
معهــن املقابــات أنــه أنــواع الت ّ
مــن األزواج خــال فــرة الــزواج كان لهــا تأثريهــا يف إتخــاذ القـرار
بالطــاق .حيــث يعنــي هــذا الوضــع تقييــد وتحديــد الحيــاة
اإلجتامعيــة وحتّــى الوصــول إىل منــع لقــاء ومقابلــة البيئــة
القريبــة .كــا يوجــد البعــض م ّمــن أفــاد بــأن هــذا النــوع مــن
رصفــات العنــف مــن حــن آلخــر.
الغــرة يتح ـ ّول إىل ســلوك وت ّ
“كان يغــر للغايــة حيــث كان اليتكلّــم أليــام إذا كنــت قــد
ســلّمت عــى أحدهــم فقــط .مل يكــن يخــرين باملشــاكل
وإمنــا كان يصمــت عــى الفــور .وذلــك ألننــي شــخص أحــب
الســعادة يف حقيقــة األمــر وأحــب أن يكــون كل وضــع جميل
وملــئ بالرتفيــه .كان زوجــي يتوافــق مــع هــذه األوضــاع يف
بــادئ األمــر حيــث كان كل شــئ يف طريقــه ّإل أن أنــواع
الغــرة التــي بــدأت بعــد ذلــك أ ّدت إىل إهتــزاز العالقــة
والــزواج”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 47 ،عــام).
“أصبــح كل شــئ بطعــم مســموم بالنســبة يل بســبب الغــرة.
مل يكــن يرغــب يف إختالطــي وتداخــي مــع أي مجتمــع
بســبب غريتــه الشــديدة .حيــث كان يرغــب يف أن اكــون
معــه دامئـاً دون الدخــول يف أس نــوع مــن األوســاط االخــرى
وهكــذا .كان شــخصاً يســبب اإلزعــاج لهــذه الدرجــة .أعتقــد
أنــه كانــت لديــه مشــاكل نفســية .كانــت ثقــة الرجــل
بنفســه منعدمــة .كان يقــول أنــه يحبنــي جــدا ً ولكــن هــذا
الحــب يجــب أن يكــون مصحوبــاً بالثقــة .تكســب إذا كان
هنــاك ثقــة بجــوار الحــب( .”...إمــرأة ،إســطنبول 41 ،عــام).
“الغــرة والــرب والعنــف منــذ غاليــوم االول لزواجنــا...
كان زوجــي يغــر جــدا ً .كانــت لديــه توقّعــات بعــدم
حديثــي مــع شــخص عــى اإلطــاق .مل يكــن يســمح يل حتــى
بالحديــث مــع أرستــه”( .إمــرأة ،شــال رشق األناضــول38 ،
عــام).
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جــزء أيض ـاً الميكــن تجاهلــه مــن الرجــال الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات أفــادوا بأنــه كانــت لهــم أو لزوجاتهــم أنــواع الغــرة
التــي تــم وصفهــا بانهــا “شــديدة” باإلضافــة إىل أنــواع الضغــط
رصفــات االخــرى والتــي أ ّدت إىل الــرر بالعالقــة العاطفيــة
والت ّ
رصفــات املؤثــرة يف املرحلــة نحــو الطــاق.
مــا جعلهــا مــن الت ّ
“ميكننــي القــول بأنــه مل يتواجــد أي جانــب ســئ لعالقتنــا.
ولكننــي كنــت أغــر بعــض الشــئ .أظــن أننــي متاديــت يف
رصفــايت كانــت
ذلك...مــاذا ميكننــي فعلــه حيــث أظــن ان ت ّ
عــى هــذا النحو...كنــت أمتنــى أن يتــاىش وعــي قليـاً يف هــذا
األمــر( .”...رجــل ،رشق مرمــرة 59 ،عــام).
“كانــت تظــن عــى الــدوام أننــي أخونهــا مــع شــخص آخــر
ولهــذا الســبب كانــت يف شــجار دائــم معــي .كانــت تتشــاجر
معــي بســبب الغــرة األمــر الــذي كان يتحــول إىل مشــكلة.
لهــذا الســبب مللــت جــدا ً مــن الــزواج”( .رجــل ،منطقــة
إيجــة 42 ،عــام).
الخيانة
أشــار كل مــن النســاء والرجــال إلىالخيانــة بإعتبارهــا يف مق ّدمــة
انــواع العنــارص التــي تــؤدي إىل إنتهــاء الــزواج .حيــث أفــاد معظــم
النســاء مــن أصحــاب املتويســات العلميــة املنخفضــة واملتزوجــات
لفــرات أكــر مــن خمســة أعــوام مــن أصحــاب األطفــال بــأن
الســبب يف نهايــة الــزواج بالطــاق كان هــو الخيانــة.
معظــم األفــراد املطلّقــن بســبب الخيانــة أشــاروا إىل مــ ّررات
أخــرى خــال رسدهــم لحكايتهــم .بعبــارة أخــرى التعتــر الخيانــة
هــي الســبب الوحيــد إلنهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق وإنّ ــا تــم
وصفهــا مــن العديــد مــن األفـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
بأنهــا “القشّ ــة التــي قصمــت ظهــر البعــر”.
مــن ناحيــة أخــرى يتواجــد األف ـراد الذيــن أشــاروا إىل أن الخيانــة
تعتــر هــي الحــد الفاصــل التــي الميكــن بعدهــا إســتمرار الــزواج.
حيــث أفــادوا إىل أن الخيانــة تــؤدي إىل فقــدان الثقــة حيــث
اليكــون ممكن ـاً إســتمرار ومواصلــة الــزواج بشــكل ص ّحــي بعــد
حدوثهــا.
“عندمــا علمــت بالخيانــة رغبــت يف معرفــة ســببها يف بــادئ
األمــر .أظــن أن كل شــئ حــدث يف الشــهر األخــر...كان
صديقهــا يف الســابق...كان كافيـاً بالنســبة يل أن تتحـ ّدث معــه
فقــط .اليتمــر الــزواج مــع غيــاب الثقــة .كان كافيـاً أن تقابــل
ذاك الشــخص مــن خــال اإلنرتنــت فقــط .وليــس أن تقابلــه
وجه ـاً لوجــه( .”...رجــل ،البحــرال األبيــض املتوســط 36 ،عــام).

“ميكنــك أن تُحــر شــخصاً مــن الشــارع وتعلــم ماهيتــه
وعــى أساســها تتعامــل معــه .ولكــن مــاذا ميكنــك فعلــه حيــال
نظرتــك بشــكل ط ّيــب إىل أم لطفلــن ؟ كيــف ميكــن إلنســان
عــا إذا كانــت
أن يثــق مــع تواجــد األســئلة التــي تتســاءل ّ
قــد ذهبــت إىل أحدهــم يف جميــع خروجهــا ودخــواه ؟ تشــتم
الروائــح األخــرى يف مالبســها ،وتبحــث عــن خصــات الشــعر
يف املالبــس .جميــع هــذه املشــاكل جعلتنــي أصــاب مبــرض يف
القلــب( .”...رجــل ،منطقــة إيجــة 54 ،عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد األوضــاع التــي التحــدث فيهــا الخيانــة
ملـ ّرة واحــدة وإمنــا ألكــر مــن مـ ّرة خــال فــرة الــزواج .كــا أفــاد
بعــض األف ـراد أنهــا “حادثــة صغــرة” والتســتدعي هــدم الــزواج
بالكامــل أو بإعتقادهــم أنــه ســيتم إســتمرار الــزواج نســبة لحــب
أزواجهــم لهــم أو نســبة لرغبتهــم يف املواصلــة يف الــزواج .ظهــر
هــذا الوضــع بشــكل أكــر بــن النســاء .باإلضافــة إىل ذلــك فــإن
جــزء مــن األفـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أفــاد بأنــه علــم
بالخيانــة أو الخيانــات املتك ـ ّررة يف الفــرة األخــرة مــن الــزواج أو
بعــد الطــاق.
“لقــد خاننــي .ليــس مـ ّرة واحــدة وإمنّــا خيانــة ملرتــن وثــاث
مــرات...مل أصــ ّدق برصاحــة عندمــا خاننــي زوجــي يف املــ ّرة
االوىل .ح ّتــى رأيــت بعــض األشــياء بــأم عيني...هــذا كان وضعـاً
صعبـا ً بطبيعــة الحــال( .”...إمــرأة ،رشق وســط األناضــول32 ،
عــام).
“كنــت أتجاهــل بعــض األشــياء وأد‘ي أننــي ال أراهــا عنــد
حدوثهــا ألننــي كنــت أحــب زوجــي كث ـرا ً .كنــت أقــول لــه
منــذ البدايــة أننــي ســأتح ّمل كل شــئ ولكننــي ال أتح ّمــل
الخيانــة .إســتطعت أن أتنــاىس هــذا الخطــأ مرتــن .مل أفعــل
أي شــئ .ولكــن يف املــرة الثالثــة أصبــح األمــر متط ـ ّورا ً جــدا ً.
رأيتهــم وهــم يلتقــون وينامــون ســوية .رأيــت الرســائل .وأخريا ً
أصبحــت ال أتح ّمــل بعدهــا أي شــئ”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 32 ،عــام).
“كانــت الســاعة الخامســة أو السادســة يف الصبــاح عندمــا رن
الهاتــف وأجــب عليــه بح ّجــة أنــه لــن يســتيقظ .مل أف ّكــر يف
األمــر يف البدايــة عندمــا رأيتــه ُيصــاب بالذعــر واإلرتبــاك...
بالطبــع بــدأت يف الشــك يف األمــر عنــد تكـرار األمــر أكــر مــن
مــ ّرة ولكننــي مل أفعــل أي شــئ يف ذلــك الوقــت .فكّــرت يف
أنــه هــل ميكــن هــدم عــش الزوجيــة مــن أجــل شــئ بســيط
كهــذا”( .إمــرأة ،جريســون 35 ،عــام).
“لقــد خاننــي ومل يكــن هنــاك شــئ آخــر .مل يكــن هنــاك
مشــاكل أو هــدم أو رضب وعنــف .صــرت كثــرا ً ألنــه كان
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يذهــب إىل النســاء .صــرت خمســة عــرة عــام كاملــة”.
(إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 55 ،عــام).

النفــي بشــكل أكــر وأنــه يــؤدي إىل إهتــزاز ثقــة الشــخص
بنفســه.

مــن الناحيــة االخــرى فــإن جــزءا ً مــن الرجــال والنســاء الذيــن
أجريــت معهــم اللقــاءات مــن الذيــن أفــادوا بطالقهــم وفــق
أســباب الخيانــة أشــاروا إىل أنهــم مل يشــهدوا هــذا الوضــع أو
أن أزواجهــم الســابقني مل يقبلــوا هــذا الوضــع .بعبــارة أخــرى
فــإن موضــوع الخيانــة لجــزء مــن األف ـراد املطلّقــن كان يف إطــار
الشــكوك والشــبهات فقــط.

“مل يكــن هنــاك رضب عــى اإلطــاق .لقــد رضبنــي مــ ّرة
واحــدة فقــط .ولكــن اإلهانــات كانــت كثــرة .يختفــي أمل
الــربّ .إل أن اإلهانــات الميكــن نســيانها”( .إمــرأة ،جنــوب
رشق األناضــول 37 ،عــام).

مــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم نقــل املواقــف والتقييــات املتعلّقــة
بالخيانــة مــن خــال أدوار الجنــس اإلجتامعــي التقليديــة /أو مــن
خــال مفهــوم الرجولــة .حيــث يظهــر أنــه باألخــص الرجــال الذيــن
متــت خيانتهــم عــن طريــق زوجاتهــم أفــادوا بإســتخدام أمثلــة
تشــر إىل أن زوجاتهــم مخطئات/عدميــات األخــاق.
“ســأقول لكــم الحقيقــة .مل تكــن عــذراء عندمــا تز ّوجتهــا.
كنــت ســأتركها منــذ بدايــة األمــر ولكــن أرسيت منعتنــي مــن
ذلــك .رآهــا شــخص يف بــادئ األمــر ،ثــم رآهــا شــخصان بعــد
ذلــك بفــرة وجيــزة أصبــح جميــع القريــة يســمع بأفعالهــا”.
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 36 ،عــام).
“كانــت تقابــل أحدهــم مــن خــال اإلنرتنــت ســمعت بذلــك
خــال الــزواج ولكننــي مل أراهــاو هــي تفعــل ذلــك .رأيــت
الرســائل .طلبــت منهــا أن تخــرج مــن املنــزل فــورا ً أو أن هــذا
االمــر ســينتهي بالجرميــة”( .رجــل ،منطقــة إيجــة 35 ،عــام).
العنف
يعتــر العنــف أكــر مـ ّررات الطــاق التــي يتــم ذكرهــا من النســاء.
حيــث أفــاد نصــف النســاء الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أن
العنــف بعــر مــن املـ ّررات التــي أ ّدت إىل إنهــاء الــزواج وحــدوث
الطــاق .يعتــر الطــاق بــن األف ـراد مــن أصحــاب األطفــال أكــر
إنتشــارا ً باملقارنــة مــع األفـراد بــدون األطفــال.
كــا ينتــر باألخــص وضــع تعــ ّرض النســاء للعنــف
النفــي أو بعبــارة االخــرى التعــ ّرض للعنــف اللفظــي.
حيــث أفــاد النســاء بــأن أزواجهــم الســابقني كانــوا ميارســوا
عليهــم الســلوكيات والترصفــات املحفوفــة بالعنــف النفــي
مثــل اإلهانــات ،الشــتائم ،اإلذالل والتحقــر ،الضغط/الســيطرة
والتحكّــم يف الشــخص ،توجيــه التهديــدات لهــا أو لبيئتهــا
رصفــات
القريبــة مــع توضيــح زيــادة هــذه الســلوكيات والت ّ
بشــكل كبــر باألخــص يف الفــرة االخــرة مــن الــزواج .أفــاد
بعــض النســاء أيضــاً أن العنــف الفظــي يــؤدي إىل الــرر

“كان يهيننــي ويذلّنــي عــى الــدوام عنــد ذهابنــا إىل أحــد
األماكــن عــى ســبيل املثــال”( .إمــرأة ،غــرب البحــر األســود،
 39عــام).
“مل يكــن يف وســعي الذهــاب دون الحصــول عــى اإلذن .كان
يغضــب .كــا كنــت ال أذهــب حيــث أننــي أعــرف ذلــك”.
(إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 53 ،عــام).
“عــى ســبيل املثــال كان دامئ ـاً يخــرين أن زوجــات اآلخريــن
جميــات وأنهــن ينظــرن إليــه .كان ذلــك يغضبنــي جــدا ً.
وكأنــه املــوت بالنســبة لإلنســان( .”..إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 39 ،عــام).
يتضــح أيض ـاً أنــه باإلضافــة إىل التع ـ ّرض للعنــف النفــي يتع ـ ّرض
رصفــات التــي تــؤدي إىل
النســاء إىل أنــواع العنــف والســلوكيات والت ّ
تهديــد الســامة الجســدية .يف إطــار أنــواع العنــف الجســدي الــذي
يتع ـ ّرض إليــه النســاء تــم ذكــر األمثلــة مثــل الــرب ،اإلب ـراح يف
الــرب ،توجيــه اللكــات ،الــركالت ،الصفعــات ،القــذف باألشــياء،
الجــرح ،محاولــة الخنــق ،الدفــع ،الحبــس يف الغرفــة وشــد الشــعر.
“نعــم ،لقــد حــدث ذلــك م ـ ّرة واحــدة .كنــت حام ـاً بأبنتــي
االوىل...وكان هنــاك ضيــوف معــي يف املنــزل .تخ ّيلــوا هــذا
النــوع مــن العنــف وهنــاك طفــل يف أحشــايئ .مل ميكننــي
الخــروج مــن الغرفــة إلتخلّــص مــن ذلــك .لقــد إضط ـ ّروا إىل
كــر البــاب والدخــول للغرفــة إلنقــاذي”( .إمــرأة ،منطقــة
إيجــة 42 ،عــام).
“بــدأ يف العنــف عندمــا كنــت زوجــة حديثــة يف
اليــوم الثالــث .مل أعكــس هــذا الوضــع إىل أرسيت
بــأي حــال مــن األحــوال حتــى اليحــزن أيب وأ ّمي...حتــى تــوفّ
الطفــل الــذي يف أحشــايئ”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول،
 26عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك يعــرض الرجــال أيضــاً انــواع الســلوكيات
رصفــات التــي تحتــوي عــى التهديــد بالعنــف الجســدي مثــل
والت ّ
رفــع اليــد بالــرب أو رفــع نصــل الســكني للتهديــد بالقتــل.
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“رفــع نصــل الســكني حتــى يقطعنــي ويقتلنــي أنــا والطفــل
الــذي يف أحشــايئ .ولكنــه تراجــع عندمــا رصخــت ومل أعــرف
مــا الــذي فكّــر بــه يف ذلــك الوقــت .كان ســيقتلني ولكنــه
تراجــع يف اللحظــات األخــرة”( .إمــرأة ،غــرب األناضــول29 ،
عــام).
“ال أســتطعي الكــذب يف هــذا االمــر .مل يكــن بيننــا شــجار
بالــركالت والصفعــات .ألنــه مل تكــن لديــه الشــجاعة لفعــل
ذلــك بســبب أرسيت حيــث أنــه كان يف وســعه فعــل ذلــك
إذا مل يكونــوا موجوديــن .كان يهــدد بالقــول بانــه ســيقتلنا
وأنــه ســيقطّعنا وأشــياء مــن هــذا القبيــل .وكان يهاجــم هنــا
ـر األشــياء واملقتنيــات”( .إمــرأة ،رشق وســط
وهنــاك .ويكـ ّ
األناضــول 48 ،عــام).
جــزء أقــل مــن النســاء ذكــر أن أزواجهــن الســابقني مارســوا
عليهــن أنــواع العنــف الجنــي .حيــث يتواجــد يف هــذا النطــاق
رصفــات مثــل الضغــط للعالقــة الجنســية
الســلوكيات والت ّ
والضغــط يف حالــة رفــض العالقــة الجنســية.
“أشــد أنــواع العنــف تجــاه املــرأة هــو الرسيــر .بالنســبة يل
العنــف اللفظــي اليــؤدي إىل األمل بــروح وحيــاة اإلنســان.
أ ّمــا الــرب والكــر فإنــه يــزول حتــى وإن أ ّدى إىل الــرر
واألمل .أكــر انــواع العقوبــات هــو العنــف يف الرسيــر للمــرأة”.
(إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 32 ،عــام).
“مل أكــن أســتطيع الدخــول يف العالقــة الجنســية بشــكل ج ّيــد
حيــث كانــت لــدي مشــاكل وأكيــاس دهنيــة .أ ّمــا هــو فــكان
دامئـاً بتعبنــي يف موضــوع العالقــة الجنســية .لــذا كنــت أغلــق
بــاب الغرفــة ألنــام وحــدي وكنــت أعــد لــه رسيـرا ً يف القاعــة
لينــام”( .إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 29 ،عــام).
جــزء مــن النســاء الــايت تع ّرضــن للعنــف مــن أزواجهــن الســابقني
أشــار إىل أنهــن مل يشــاركن هــذا الوضــع مــع أرسهــن .حيــث أن
الســبب يف هــذه الحالــة يكــون إحســاس وشــعور املــرأة بالخجــل
واإلعتقــاد بــأن األرسة لــن تدعمهــا يف أحيــان أخــرى .مــن الناحيــة
االخــرى فــإن النســاء الــايت شــاركن أرسهــن بهــذا الوضــع يشــعرن
بالراحــة حتــى مــع الشــعور بالحــظ.
ربــا
“كانــت أرسيت تحــاول ردعــي عــن الفكــرة بالقــول أنــه ّ
أن يتص ّحــح األمــر ورمبــا يحــدث ســلوك مختلــف وأنــه لدينــا
طفلــن .وأنــا مــن جانبــي رغبــت يف التجربــة .حتّــى ال ينتهــي
املوضــوع والــزواج عــى الفور...لهــذا الســبب ســحبت عــدد
إثنــن مــن مذكّـرات الطــاق التــي كنــت قــد ق ّدمتهــا مســبقاً.
تع ّرضــت للعنــف بعــد تقديــم هــذه املذكّــرات”( .إمــرأة،

رشق وســط األناضــول 34 ،عــام).
ربــا نخجــل نحــن النســاء
“نعــم لقــد رضبنــي أكــر مــن مـ ّرةّ .
مــن البــوح بهــذا الشــئ ولكــن هــديف الوحيــد كان هــو عــدم
منــح الشــعور بالحــزن ألرسيت .أقــول لكــم أن أ ّمــي بكــت
أكــر مــن م ـ ّرة أمامــي عنــد ذكــري الحــوادث التــي حدثــت
معــي .أنــا إحــدى النســاء املحظوظــات يف إمكانهــن الطــاق”.
(إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 28 ،عــام).
يالحــظ أن أقــوال الف ـراد املطلّقــن تحــاول وضــع م ـ ّرر للعنــف
مــن حــن آلخــر .حيــث يتضّ ــح أن هنــاك بعــض أنــواع العوامــل
التــي تعتــر نقطــة إنطــاق لبدايــة العنــف باألخــص مثــل إدمــان
الكحــول واملخـ ّدرات ،املشــاكل اإلقتصاديــة ،البطالــة ،تأثــر البيئــة
القريبــة ،الخيانــة ،الغــرة ،املشــاكل النفســية ،عقــدة النقــص
وغريهــا مــن املشــاكل املشــابهه.
رصفــات تحتــوي عــى العنــف
“كانــت هنــاك ســلوكيات وت ّ
رف بشــكل
منــذ األعــوام األوىل يف الــزواج .حيــث كان يتــ ّ
عنيــف عندمــا يكــون غاضبــاً .أ ّمــا يف حالــة إســتعامله
املخـ ّدرات فــكان االمــر يقــل بدرجــة كبــرة لــذا كنــت أنتظــر
 .حيــث كان يصبــح غاضبـاً وعصبيـاً يف حالــة عــدم إســتعامله
للمخــ ّدرات حيــث كان يــرخ ويــرب”( .إمــرأة ،منطقــة
إيجــة 43 ،عــام).
“كان يرضبنــا عندمــا يتعاطــى الكحــول .مثــاً يف إحــدى
املــ ّرات مل تــزول آثــار الــرب واإلحمــرار يف وجهــي لفــرة
شــهر أو شــهرين”( .إمــرأة ،رشق وســط األناضــول 36 ،عــام).
“كان هنــاك عنــف ألن زوجــي مل يكــن يعمــل”( .إمــرأة،
غــرب البحــر األســود 29 ،عــام).
بــدأ الــرب عــن طريــق والــد زوجــي يف بــادئ األمــر .حيــث
صفعنــي وســقطت عــى األرض وشــ ّدين مــن أذين وســحبني
إىل الداخــل .لــذا إنفتــح وإنكــر غــروف األذن .بعــد
ذلــك حــر زوجي...قــال أن أبــاه محــق .كانــت أ ّمــه تقــول
لــه أرضبهــا ياولــدي أرضبهــا ج ّيــدا ً .نحــن أيض ـاً رضبونــا يف
الســابق أرضبهــا حتــى تعتــاد عــى ذلــك...مل يكــن يرضبنــي يف
الواقــع ولكننــي ال أعلــم مالــذي حــدث .عندمــا ك ّنــا نجلــس يف
املســاء كانــت والــدة زوجــي تقــول لــه أحيانـاً ملــاذا التــرب
زوجتــك يابنــي ،إرضبهــا مـ ّرة واحــدة فإننــي أرغــب يف ذلــك.
الغريــب يف األمــر أنــه كان يطيعهــا ويرضبنــي”( .إمــرأة،
وســط األناضــول 39 ،عــام).
أشــار بعــض الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــات باإلدعــاء

أنهــم مل ميارســوا العنــف عــى زوجاتهــم أو أن ســلوكياتهم مل تكــن
تحتــوي عــى العنــف الجــاد والشــديد لــذا و ّجهــوا إنتقــادات فيــا
يختــص بإتخــاذ قــرار املنــع التدبــري بحقّهــم يف إطــار أحــكام
القانــون املرقّــم .6284
“رمبّــا كانــت هنــاك تراكــات .ال أعــرف .بــدأت املشــكلة
بالقــول ملــاذا ترصخــن عــى الطفــل .كانــت هــذه آخــر
املشــكالت .بعــد ذلــك تفاقمــت املشــكلة وصفعــت زوجتــي.
بعــد ذلــك طلبــت زوجتــي الرشطــة لــذا ذهبنــا لتقديــم
أقوالنــا ورجعنــا مــرة أخــرى .بعــد ذلــك فارقــت املنزل...تــم
العقــاب باإلبعــاد فــرة خمســة عــرة يــوم”( .رجــل ،غــرب
مرمــرة 44 ،عــام).
“عــى الرغــم مــن تواجــد مذكــرة بدعــوى الطــاق ّإل أنــه
تــم عقــايب باإلبعــاد .مل أكــن عــى علــم بذلك...حصلــت عــى
شــفرة بوابــة الدولــة اإللكرتونيــة حيــث علمــت ألول مــرة
بق ـرار اإلبعــاد مــن املنــزل .لــذا ذهبــت إىل مديريــة األمــن
وتشــاجرت مــع الرشطــة يف املركــز .قلــت لهــم ليــس هنــاك
رضب وليــس هنــاك تقريــر للرشطــة وليــس هنــاك شــاهد إذن
كيــف تعدوننــي مــن املنــزل وعــى أي أســاس”( .رجــل ،رشق
وســط األناضــول 47 ،عــام).
الحياة العملية والوضع اإلقتصادي
فــر كل مــن النســاء والرجــال أنــواع املشــاكل يف الحيــاة
ّ
العمليــة التــي تــؤدي إىل الطــاق بشــكل مختلــف .حيــث أشــار
جــزء مــن النســاء أن أزواجهــم الســابقني مل يعملــوا عــى اإلطــاق
أو مل يعملــوا يف أعــال منتظمــة .تــم توضيــح الســبب لهــذا
الوضــع يف عــدد مــن االحيــان بعــدم رغبــة الرجــل يف العمــل.
النســاء الــايت أفــدن بتواجــد مثــل هــذا النــوع مــن املشــاكل
أرشن إىل أن إســتمرار إلتزامــات ومســؤوليات املعيشــة يف املنــزل
كانــت تقــع عــى عاتقهــم أو أنــه كانــت تتواجــد ضائقــة كبــرة يف
العيــش .مــن الناحيــة األخــرى فــإن جــزء مــن النســاء الــايت أفــدن
بتواجــد عــدم كفايــة املكاســب املاديــة ألزواجهــن الســابقني مــع
إســتخدامهم لعبــارات مثــل “الوظيفــة األساســية للرجــل هــي
جلــب املــال للمنــزل” و”يجــب عليــه رعايــة الزوجــة واألطفــال”
ومــن هــذا الســياق يتضّ ــح نــوع االدوار التــي يتــم إلقائهــا عــى
عاتــق الرجــل مــن الناحيــة املجتمعيــة.
“أقــ ّدر الرجــل الــذي يواظــب عــى عملــه والــذي يبحــث
بــكل ق ّوتــه وبــكل الوســائل عــن أنــواع األعــال األخــرى عنــد
إخراجــه مــن هــذا العمــل حيث أقـ ّدره كالتــاج عــى رأيس .أ ّما
هــذا فقــد كان يهــرب وكان كســوالً عــى الرغــم مــن تواجــد
عملــه .كانــت هــذه هــي النهاية...أنهــى الــزواج .عــدم عملــه،
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عــدم رعايــة الرجــل لطفلــه وعــدم تح ّملــه للمســؤولية أنهــى
هــذا الــزواج”( .إمـ ّراة ،جنــوب رشق األناضــول 47 ،عــام).
“ال أعــرف ،مل يكــن يرغــب يف العمــل ،مل يكــن يهتــم باألمــر،
مل يكــن بتش ـ ّبث بعملــه ،يخــرج مــن العمــل ،وأنــا اجــد لــه
عمــل مــرة اخــرى .برصاحــة أصبح حمــل املســؤولية املســتم ّرة
ثقيـاً عــى كاهــي .اآلن التســتحمل املــرأة إذا كان الرجــل يف
املنــزل بــدون عمــل .عــدم عمــل املــرأة طبيعــي ولكــن عــدم
عمــل الرجــل ليــس طبيعي ـاً .ليــس هنــاك إلت ـزام عــى املــرأة
برعايــة الرجــل أكــر مــن املطلــوب مــن النواحــي املاديــة
ولكــن رعايــة املنــزل والطفــل مــن إلتزامــات ومســؤوليات
الرجــل”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 36 ،عــام).
مــن الناحيــة االخــرى فــإن الرجــال الذيــن أفــادوا بحــدوث الطالق
نتيجــة انــواع املشــاكل املاديــة ذكــروا األوضــاع التــي تشــر بعــدم
إقتصــاد الزوجــات الســابقات وأنهــن كــن دامئـاً يف رغبــة باملزيــد.
حيــث أن هــذا النــوع مــن األشــخاص مل يلتزمــوا بنظــام املنــزل
اإلقتصــادي مــا أ ّدى إىل الدخــول يف الديــون بشــكل أكــر مــا
أ ّدى إىل الوصــول إىل طريــق مســدود مــن الناحيــة اإلقتصاديــة.
“مثــال مل أكــن أســتطيع دفــع اإليجــار أو فاتــورة الكهربــاء
حيــث بــدأت املشــاكل مــن هــذه األمــور إىل حــد مــا .وذلــك
ألنــه مل يكــن لــدي عمــل مســتمر...وعندما كنــت أجــد عمـاً
كنــت مــن األشــخاص القانعــن لك ّنهــا كانــت ترغــب يف املزيــد
عــى الــدوام .وكانــت مح ّقــة يف ذلك...أحرضتهــا مــن منــزل
أ ّمهــا للعيــش يف رفاهيــة ولك ّننــا ســقطنا يف براثــن الفقــر.”...
(رجــل ،منطقــة إيجــة 46 ،عــام).
“متــت والدة الطفــل ثــم بــدأت يف عــدم إمكانيــة تلبيــة
منرصفــات الطفــل مــن العمــل الــذي كنــت أعملــه .باإلضافــة
إىل ذلــك كنــت أهتــم بزوجتــي أكــر مــن الــازم عــى مــا
أظــن .ال أعــرف ،كنــت ال أدعهــا تكــ ّرر الطلــب أكــر مــن
مــرة لــذا كنــت أفعــل جميــع مــا تطلبــه .بــدأت مــن الصفــر
وبشــكل مــرع .أنــا رجــل مســتأجر .خطــأت عندمــا أشــريت
العديــد مــن املقتنيــات واألثاثــات وعليــه دخلــت تحــت
طائلــة الديــون .وأ ّدى ذلــك إىل حــدوث األشســاء االخــرى”.
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
“كان هنــاك إنفــاق مرتفــع ومبالــغ فيــه يف موضــوع املالبــس.
مل يكــن هنــاك مشــاكل مــن الناحيــة املاديــة ولكّنــه كانــت
لديهــا مشــاكل يف معرفــة القيمــة أو لبــس األشــياء واملالبــس
الالئقــة”( .رجــل ،رشق مرمــرة 32 ،عــام).
إخفــاء املشــاكل املاديــة عــن الزوجــة ومعرفــة هــذا النــوع مــن
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املشــاكل يف فــرات الحقــة بعــد تفاقــم الديــون يــؤدي إىل تدهــور
عالقــة الثقــة املتبادلــة بــن االزواج.
“كان لديــه مــكان عمــل منتظــم حيبــث كان يرغــب يف
فتــح عملــه الخــاص .مل يعكــس أي نــوع مــن املشــاكل التــي
تحــدث يف العمــل وأن األعــال تســر بإتجــاه ســئ كــا أخفــى
ديونــه .علمــت كل شــئ يف لحظــة واحــدة .بعــد إنتهــاء كل
شــئ حيــث كانــت تلــك اللحظــة التــي إنتهــى فيهــا كل شــئ.
لقــد كان ذلــك خيبــة ظــن كبــرة بالنســبة يل .نعــم ،كانــت
هــذه هــي النقطــة التــي مل أســامحه عليهــا أبــدا ً( .”...إمــرأة،
غــرب األناضــول 36 ،عــام).
تــم توجيــه األســئلة إىل النســاء فيــا يختــص بنظــرة أزواجهــن
الســابقني لعملهــن .النســاء الــايت أفــدن بــأن أزواجهــن كانــوا
ينظــرون إىل عملهــم بشــكل إيجــايب مل يكونــوا يق ّدمــون التقييــم
اإليجــايب لهــذا الوضــع مــن جانبهــم يف جميــع األوقــات .حيــث
أن مـ ّرر النســاء يف التقييــم الســلبي املتعلّــق بهــذا املوضــوع هــو
أن أزواجهــم الســابقني كانــوا يدفعوهــم إىل العمــل وأنهــم كانــوا
يحتجــزون االمــوال التــي يكســبونها.
“تركــت العمــل ألننــي كنــت أعمــل ألشــري لــه علبتي ســجائر
وصحيفــة ســباقات الخيــل باإلضافــة إىل عــدد إثنــن بــرا وكأن
ذلــك مــا كان ينقصنــا .كنــت مجــرة عــى ذلــك حيــث أنــه
كان يــرخ بصــوت عــايل عندمــا أذهــب إىل املنــزل دون أن
أشــري هــذه األشــياء .لقــد عشــت هــذه املواقــف...مل يكــن
يتفــ ّوه بــأي شــئ عندمــا كنــت أعمــل معــه ولكــن عندمــا
بــدأت يف العمــل يف أماكــن أخــرى أصبــح يشــعر بالغــرة
الشــديدة”( .إمــرأة ،رشق مرمــرة 44 ،عــام).
مــن الناحيــة األخــرى فــإن كل مــن النســاء والرجــل الذيــن
أجريــت معهــم املقابــات أفــادوا بــأن مشــاركة املــرأة يف القــوى
العاملــة يعتــر مــن االوضــاع التــي التــي اليحبّذهــا الرجــل أو
التــي اليســمح بهــا عــى اإلطــاق .حيــث تــرز أدوار النســاء –
الرجــال التقليديــة والتــي تعتــر عائق ـاً أمــام مشــاركة املــرأة يف
الحيــاة العمليــة .باألخــص يف أنــواع الحــات التــي يتواجــد بهــا
األزواج الســابقني مــن أصحــاب الغــرة الشــديدة والتــي تــؤدي إىل
تحديــد وتقييــد الحيــاة خــارج املنــزل بالنســبة للمــرأة.
“الن الدخــل كان قليــاً فإنــه اليكــون هنــاك أهميــة ملــا
تفكّريــن فيــه أو ماتحتاجــن إليه...كنــت أرغــب بالعمــل
ولكنــه مل يكــن مينــح اإلذن بذلــك .لــذا كنــت أقــول لــه
إذهــب وجــد عمــاً لتعمــل بــه .أنظــر يف محيطــك هنــاك
أطفــال لنــا ولدينــا إحتياجــات لــذا واجــب عليــك أن تعمــل.
كان عاطــاً عــن العمــل يف املنــزل لفــرة تســعة أشــهر يف

العــام .كنــت أتحـ ّدث معــه يف بدايــة األمــر وكنــت أقــول لــه
أن عليــك أن تعمــل .بعــد ذلــك تركــت الحديــث .وذلــك ألن
أقــوايل مل تكــن تجــدي نفعـاً ومل يكــن لهــا أي تأثــر”( .إمــرأة،
إزمــر 44 ،عــام).
“مل أرغــب يف عملهــا .لقــد كنــت أنــا مــن ُيحــر الخبــز أمل
يكــن يكفــي ؟ نعــم كان ذلــك كافيــاً .أنــت لســت جائعــة
ولســت محرومــة مــن املســكن .هــل طلبتــي أي نقــود حتــى
إن كانــت لــرة واحــدة مــن أ ّمــك أو أبيــك ؟ مل تطلبــي ذلــك.
إذا ملــاذا ســتعملني ؟ جوابهــا كان أنهــا متـ ّـل مــن التواجــد يف
املنــزل وأنهــا ستســاهم يف املنــزل( .”...رجــل ،البحــر األبيــض
املتوســط 31 ،عــام).
جــزء مــن الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أشــار إىل أن
تواجــد النســاء يف داخــل إطــار الحيــاة العمليــة ســاهم يف توفــر
إمكانيــة إتخــاذ ق ـرار الطــاق بســهولة.
“مثــاً هــي كانــت تتقــاىض أجــرا ً أعــى مــن راتبــي األمــر
الــذي أصبــح مشــكلة يف آخــر فــرة .حيــث أنــه يف جميــع
نقاشــاتنا كانــت تذكــر أنــه لــن يكــون يف مقــدوري الوقــوف
عــى أقدامــي إذا إنفصلنــا وأننــي لســت رجــاً( .”...رجــل،
جنــوب رشق األناضــول 30 ،عــام).
“كانــت زوجتــي تعمــل .بالطبــع يجــب أن تعمــل .أرغــب يف
أن تعمــل املــرأة لتســتطيع الوقــوف عــى أقدامهــا منفــردة ّإل
أن بعــض النســاء ينظــرن إىل األمــر وكأنهــن يعملــن إذن هــذا
هــو كل مــايف األمــر مــا يجعلهــم يف ّكــرن بأنــه لــن يكــون
مــن يجابههــم عــى اإلطالق...مبعنــى أن عملهــم ج ّيــد ولكــن
التعجبنــي طريقــة إســتخدامهن لهــذا األمــر كنــوع مــن
التهديــد”( .رجــل ،إســطنبول 38 ،عــام).
الواجبات واملسؤوليات املنزلية
أشــار ثلــث األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أنــه تــم
إنهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق نتيجــة انــواع املشــاكل املتعلّقــة
بعــدم تنفيــذ اإللتزامــات واملســؤوليات والواجبــات املنزليــة.
ترتفــع نســبة النســاء بــن الفئــة العمريــة  49-25مــن الــايت أرشن
إىل حــدوث الطــاق يف زواجهــن نتيجــة الواجبــات واملســؤوليات
املنزليــة.
يتضّ ــح مــن خــال األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أن
مســألة الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة تعتــر نطــاق مشــكلة
مختلفــة التبايــن مــن حيــث اإلســتيعاب لــكل مــن الرجــال
والنســاء .الســبب األســايس يف هــذا اإلختــاف هــو هــو معايــر

النــوع اإلجتامعــي املجتمعيــة وتأثــرات قوالــب تقســيم الواجبات
واألعــال املنزليــة مــن خــال هــذه املعايــر باإلضافــة إىل الفصــل
بــن الرجــال والنســاء .كــا تــم توضيحــه يف قســم التوقّعــات مــن
الــزواج يتوقّــع الرجــال أن رعايــة املنــزل يجــب ان يتــم تنفيذهــا
بالكامــل عــن طريــق النســاء كــا أشــارت النســاء إىل توقّعهــم
املشــاركة والدعــم مــن الرجــال يف تح ّمــل هــذه األعبــاء باألخــص
بعــد مجــئ األطفــال خــال فــرة الــزواج.
أشــارت النســاء الــايت أجريــت معهــن املقابــات عــن أنــواع
املشــاكل يف الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة مــع ذكــر أكــر
أنــواع األمثلــة شــيوعاً مثــل عــدم عمــل الــزوج الســابق ،عــدم
الكفايــة مــن النواحــي املاديــة وتح ّمــل مســؤولية العنايــة بالطفــل
لوحدهــن أو عــدم القيــام بأنــواع األعــال املنزليــة مثــل الصيانــة
يف املنــزل .لهــذا الســبب تتجــه النســاء إىل وصــف أزواجهــن
الســابقني بالخالــن مــن املســؤولية .باإلضافــة إىل ذلــك فقــد
أرشن إىل ثقــل كاهــل املســؤولية امللقــاة عــى عاتقهــن يف الــزواج
والــذي دعــى إىل شــعورهن بالوحــدة يف الــزواج.
“جميــع مســؤوليات املنــزل كانــت ملقــاة عــى عاتقــي .كنــت
املــرأة والرجــل يف نفــس الوقــت .يف نهايــة األمــر كان هــو
زوجــي ،رب املنــزل وزوجــي وكان عليــه معرفــة بعــض هــذه
املســؤوليات .مل يكــن يهتــم بهــذه األمــور كثــرا ً واليأخذهــا
عــى محمــل الجــد ومل يكــن يف ّكــر يف اليــوم أو الغــد .كانــت
لديــه مشــكلة مثــل عــدم الرغبــة يف تح ّمــل املســؤولية .لهــذا
الســبب ك ّنــا يف مشــاكل دامئ ـا ً”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة36 ،
عــام).
كنــت أشــعر بالوحــدة يف الزحــام وبالوحــدة
الشــديدة يف الزحــام الشــديد .ألنــه مل يكــن هنــاك مــن
يســألني عــن أحــوايل .كان الجميــع ينتظــر منــي العمــل.
إعــداد الطعــام ،النظافــة والعمــل الدائــم .باإلضافــة إىل أن
جميــع هــذه األعــال يجــب عملهــا بشــكل كامــل .كنــت
غــر ســعيدة .كنــت حزينــة عــى الــدوام( .”...إمــرأة ،منطقــة
إيجــة 44 ،عــام).
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األيــام .كان غــر موجــود يف فــرة الرعايــة أيضــاً”( .إمــرأة،
منطقــة إيجــة 36 ،عــام).
“مل يكــن يفعــل أي شــئ فيــا يختــص بأمــور الطفــل .حيثــث
كان دامئـاً يقــول مــاذا ميكننــي أن أفعلــه لــه وإىل أيــن آخــذه
وأشــياء مــن هــذا القبيــل .كنــت أقــول لــه أذهــب معــه
إىل الســينام أو إىل لعــب البولينــج فجميــع أزواج صديقــايت
يفعلــن الكثــر مــع أطفالهــم...كان األمــر يســتمر ألســبوع
وأســبوعني ثــم يعــود الوضــوع ملــا كان عليــه( .”...إمــرأة،
منطقــة إيجــة 44 ،عــام).
أ ّمــا الرجــال الذيــن أعربــوا عــن إنتهــاء زواجهــم وحــدوث الطــاق
بســبب هــذا املوضــوع فقــد أنتقــدوا زوجاتهــم الســابقات يف
مواضيــع امللقــاة عــى عاتــق املــرأة مثــل إعــداد الطعــام والقيــام
بالتنظيــف .باإلضافــة إىل ذلــك يظهــر مفهــوم وإســتيعاب بعــض
الرجــال ملفهــوم رعايــة الطفــل وفــق أدوار النــوع اإلجتامعــي يف
املجتمــع بإعتبــاره مــن وظائــف املــرأة .كــا ق ّدمــوا تقييــات
ســلبية فيــا يختــص بعــدم إعتنــاء ورعايــة زوجاتهــم الســابقات
باألطفــال كــا هــو مطلــوب .يتواجــد يف هــذا النــوع مــن الرجــال
الذيــن ذكــروا الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة مــن أشــار إىل
نقــص املهــارة واملعرفــة أو النقــص العــام يف زوجاتهــم الســابقات.
“أنــا أعمــل يف الخــارج طــوال اليــوم ،مــا الــذي تفعلــه املــرأة
املوجــودة يف املنــزل طــوال اليــوم ؟ عليــك بإعــداد الطعــام
فهــو اليأخــذ ســاعتني مــن وقتــك .كــا انــه اليحــدث إتســاخ
يف املنــزل نســبة ألننــا شــخصني فقــط وليــس هنــاك الكثــر
مــن الضيــوف املرت ّدديــن علينــا .هــذه هــي مســؤولياتها.
إذا كانــت مالبســها تخضــع للغســيل والــي وتكــون مرتّبــة
يف الخزانــة إذا ملــاذا مالبــي منتــرة يف كل مــكان بــدون
غســيل...هل هــذه جرميتــي إذا كانــت التفعــل هــذه األشــياء
؟ (رجــل ،رشق وســط األناضــول 34 ،عــام).
“أخــرى ،مل تكــن أيديهــا معتــادة يف موضــوع ر ّبــة املنــزل ،مل
يكــن بإســتطاعتها صنــع شــئ .كانــت مســألة الطعــام مشــكلة
يف واقــع األمــر”( .رجــل ،رشق مرمــرة 32 ،عــام).

“مل أكــن أحتمــل خلــو املســؤولية يف األرسة...ومل أكــن
أحتمــل عــدم تقســيم الواجبــات واألعــال .مبــا فيهــا أعــال
املنــزل .هنــاك أشــخاص مســؤولة عنهــم كــا أنــه كان واجبـاً
عــي القيــام بهــذه املســؤوليات جميعهــا مبفــردي .كنــت
أشــعر بالوحــدة الشــديدة لعــدم تقاســم ومشــاركة هــذه
املســؤوليات( .”...إمــرأة ،غــرب األناضــول 47 ،عــام).

“بســبب زياراتهــا املــر ّددة ألرستهــا فقــد ك ّنــا نتشــاجر بســبب
إنقاصهــا مــن إلتزاماتهــا وواجباتهــا تجــاه األطفــال واملنــزل...
كانــت تذهــب إىل منــزل أبيهــا أربعة أيــام يف األســبوع .وكانت
تــرك األطفــال يف املنزل...االطفــال وحيــدون يف املنــزل دون
وجبــات طعــام أو إفطــار( .”...رجــل ،إســطنبول 50 ،عــام).

“مل يكــن لــه إهتــام شــديد بأبنتــي .ومل يتع ـ ّرف بأحــد مــن
معلّميهــا يف يــوم مــن األيــام أو يهتــم مبدرســتها يف يــوم مــن

تواجــد النســاء يف أنشــطة وفعاليــات العمــل يعتــر مــن العوامــل
التــي تــؤدي إىل إنتقــاص املــرأة مــن الواجبــات واملســؤوليات
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املنزليــة وفــق األزواج الســابقني .لهــذه األســباب يتواجــد أنــواع
الرجــال الذيــن أوضحــوا أنهــم مل يرغبــوا يف عمــل زوجاتهــم
الســابقات.
“كانــت تذهــب يف ســاعة مبكّــرة جــدا ً وترجــع يف ســاعة
متأخــرة مــع التعــب الشــديد ،مــع هــذا الوضــع كنــت أعتقــد
أنهــا التخصــص لنــا الوقــت الــكايف يل وملنزلهــا”( .رجــل ،رشق
مرمــرة 32 ،عــام).
“مل اكــن أرغــب يف عملهــا ولك ّنهــا كانــت تــر عــى هــذا األمــر
كثـرا ً .مل تكــن تســتمع يل وكانــت تختلــق األعــذار بــأن راتبــي
اليكفــي وأنهــا متــل مــن التواجــد باملنــزل .بــدأت املشــاكل مــع
بدايــة عملهــا .مل يكــن لدينــا مشــاكل كثــرة قبــل ذلــك حيــث
كانــت حياتنــا الطبيعيــة مســتم ّرة .بــدأت يف العــودة إىل املنــزل
يف أوقــات متأخــرة ،ومل تعــد الطعــام وكان األطفــال يف وضــع
مــزري وأشــياء مــن هــذا القبيــل( ”...رجــل ،غــرب البحــر
األســود 43 ،عــام).
“كانــت والــدة زوجتــي هــي التــي تهتــم بالطفــل .ك ّنــا نرتكــه
هنــاك النهــا كانــت تســكن عــى مقربــة م ّنــا .مل أكــن أرغــب
يف ذهــاب زوجتــي إىل العمــل وكنــت أغضــب وأحــزن كث ـرا ً
يف هــذا األمــر حيــث قلــت لهــا أنــه لــن يرعــى طفــي شــخص
آخــر”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 40 ،عــام).
الحياة الجنسية
أوضــح حــوايل عرشيــن باملائــة مــن األفـراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات أن انــواع املشــاكل التــي حدثــت يف الحيــاة الجنســية
كانــت هــي الســبب واملــرر يف إنهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق.
توضيــح الحيــاة الجنســية بإعتبارهــا مــن م ـ ّررات الطــاق يعتــر
يف نفــس املســتوى بــن كل مــن النســاء والرجــال وبــن األفــراد
مــن الفئــات العمريــة املختلفــة أو أصحــاب املســتويات العلميــة
املختلفــة .كــا أنــه تــم ذكــر هــذا املـ ّرر عــن طريــق األفــرد مــن
املتزوجــن لفــرة خمســة أعــوام أو أكــر وأصحــاب األطفــال مــن
ثالثــة أطفــال وأكــر.
يتــم تنــاول املشــاكل يف الحيــاة الجنســية عــن طريــق كل مــن
النســاء والرجــال بنســب متســاوية مــع اإلختــاف يف منظــور تنــاول
املوضــوع مــن الناحيــة االخــرى .الســبب يف هــذا اإلختــاف هــو
توقّعــات كل مــن النســاء والرجــال مــن الحيــاة الجنســية باإلضافــة
إىل املعايــر املجتمعيــة فيــا يختــص بأدوارهــم يف هــذا الصــدد.
باألخــص تواجــد الفكــرة بــأن املــرأة التهتــم بالحيــاة الجنســية
وتضعهــا يف املقــام الثــاين مــن اإلهتاممــات نتيجــة أنــواع الواجبــات
واملســؤوليات املنزليــة ورعايــة األطفــال مــع قبولهــا بــأن هــذا

الوضــع هــو وضــع طبيعــي باإلضافــة إىل الفكــر بــأن الحيــاة
الجنســية تعتــر مــن إحتياجــات الرجــل مــع رضورة تلبيــة توقّعاته
ومتطلّباتــه يف هــذا األمــر .تعتــر اإلختالفــات يف وجهــة النظــر إىل
الحيــاة الجنســية عائفــاً أمــام األزواج يف الحصــول عــى الحيــاة
الجنســية الطبيعيــة املتناســبة بــن الطرفــن.
“يف واقــع األمــر كانــت لــدي إحتياجــات بصفتــي رجـاً .أحيانـاً
ك ّنــا نتشــاجر بســبب هــذه املواضيــع حيــث كان لذلــك األمــر
التأثــر الكبــر عــى نفــي .يف نهايــة األمــر أصبحــت ال أف ّكــر
يف النواحــي الجنســية ومل أف ّكــر يف األمــر لفــرة  2.5-3أعــوام
عــى اإلطــاق مبعنــى أنهــا دفعتنــي إىل الشــعور بالــرود مــن
هــذا األمــر”( .رجــل ،رشق مرمــرة 40 ،عــام).
“تغـ ّـرت األحــوال بعــد مجــئ الطفــل .يف واقــع األمــر بــدأت
بعــض األشــياء قبــل والدة الطفــل .مبعنــى أنــه تكــون هنــاك
مشــاركة يف الرسيــر بــن الــزوج والزوجــة .هــذا مل يكــن
موجــودا ً بيننــا .بدأنــا يف التباعــد عــن بعضنــا البعــض .جميعنــا
إتجهنــا نحــو رعايــة الطفــل”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط،
 40عــام).
يعتــر وضــع اإلبتعــاد مــن الحيــاة الجنســية بســبب أنــواع
املشــاكل التــي تحــدث يف الحيــاة الزوجيــة مــن األوضــاع التــي
تظهــر بشــكل متك ـ ّرر يف أنــواع الزيجــات التــي تنتهــي بالطــاق.
حيــث أشــار جــزء مــن كل مــن النســاء والرجــل بحــدوث مشــاكل
وفــق أســباب أخــرى يف الحيــاة الزوجيــة وأن هــذا األمــر إنعكــس
عــى الحيــاة الجنســية .يؤثــر عــدم الرضــا مــن الناحيــة العاطفيــة
عــى الحيــاة الجنســية بشــكل ســلبي يف الــزواج مــا يــؤدي إىل
إبعــاد األزواج عــن بعضهــم البعــض .مــن ناحيــة أخــرى أشــار
األف ـراد مــن الرجــال بشــكل أكــر إىل عــدم الرغبــة مــن الطــرف
اآلخــر .أ ّمــا النســاء الــايت ذكــرن عــدم رغبــة األزواج الســابقني يف
الحيــاة الجنســية فــكان عددهــن قلي ـاً .وضّ حــت إحــدى النســاء
الــايت أجريــت معهــن املقابــات عــدم إهتــام الــزواج وتأثــر
األمــر عليهــا بالعبــارات التاليــة:
“فعلنــا نفــس الشــئ مــرة أخــرى عــى أمــل أن يتــم تصحيــح
الوضــع ولك ّنــه كان اليهتــم يب بدرجــة كبــرة .أظــن أننــا مل
نجتمــع معــاً لحــوايل فــرة  1.5عــام...كان لــدي طفــل مــن
قبــل وكنــت أقــي معــه الوقــت .النســاء التكــون لهــن
إحتياجــات مــن هــذا القبيــل .كل مــايف األمــر أنــه يــؤدي
إىل حــزن الشــخص كث ـرا ً .الميكنــك الشــعور الج ّيــد بنفســك.
وتبــدأيئ يف التفكــر هــل أنــا قبيحــة ،هل أنا ســمينة وأكتســبت
املزيــد مــن الــوزن ،ملــاذا اليتق ـ ّرب منــي .كانــت هــذه هــي
تأثــرات األمــر عــى نفــي .مل أعــد أعجبــه واليريــدين بعــد
اآلن”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 25 ،عــام).

“مل تكــن ج ّيــدة ،ال أعــرف كيــف ميكننــي التعبــر عــن ذلــك
ولك ّنــه مل تكــن هنــاك حيــاة بــن زوج وزوجــة .كنــت أشــعر
معهــا وكأننــي مــع صديقــي الرجــل .كانــت بــاردة”( .رجــل،
البحــر األبيــض املتوســط 44 ،عــام).
“بعــد حــدوث جميــع هــذه املشــاكل مل أكــن أرغــب يف
الحصــول عــى العالقــة الجنســية .مل أكــن أرغــب يف أن يدخــل
إىل رسيــري”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 36 ،عــام).
“مل تكــن لدينــا عالقــة جنســية .أبــدا ً .كان ذلــك يحــدث م ـ ّرة
يف الشــهر أو العــام...مل أكــن رايض عــن ذلــك .كان ميكننــا
الحصــول عــى الســعادة إذا ك ّنــا ســعداء مــن حيــث النواحــي
الجنســية حيــث كان ميكننــا تجــاوز العديــد مــن املشــاكل”.
(رجــل ،غــرب البحــر األســود 42 ،عــام).
“أنــا التــي مل أكــن أرغــب يف العالقــة يف واقــع األمــر .حيــث
أعتقــد أنــه اليجــوز اإلجتــاع مــع شــخص التحبينــه والتثقــن
بــه حتــى وإن كان زوجك...أ ّمــا هــو فــكان يف ّكــر يف متعتــه
رصفــات
عــى الــدوام .الشــئ الوحيــد الــذي كان يفعلــه هــو الت ّ
والســلوكيات العنيفــة( .”...إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول36 ،
عــام).
“حصــل الــرود يف العالقــة بعــد والدة الطفــل .يقولــون أن ذلك
يحــدث لجميــع النســاء بعــد الــوالدة .كــا أنهــا ولــدت ثالثــة
توائــم .أظــن أنــه مل يتب ّقــى لهــا ثقــة بنفســها عــى اإلطــاق.”...
(رجــل ،إســطنبول 50 ،عــام).
بخــاف إنعــكاس أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج عــى
الحيــاة الجنســية فــإن عــدم التناســب والتوافــق بــن االزواج مــن
حيــث النواحــي الجنســية يــؤدي أيضـاً إىل إنهــاء الــزواج وحــدوث
الطــاق .مثــال أنــواع النســاء الــايت أرشن إىل هــذا املوضــوع خــال
حديثهــن ذكــرن أن أزواجهــم الســابقني مل يكونــوا يوفــرون الرضا يف
الجنــس وأنهــم مل يكونــوا يبذلــو الجهــد يف هــذا األمــر .أ ّما بالنســبة
للنســاء الــايت ليــس لديهــن تجــارب جنســية قبــل الــزواج فتكــون
لديهــم أنــواع املخــاوف مــن الليلــة األوىل يف الــزواج ومرورهــا
بشــكل مثــر للقلــق مــع القلــق مــن شــكل تق ـ ّرب الــزوج مــا
يــؤدي إىل تواجــد إحتــال إســتمرار هــذا النــوع مــن املخــاوف
طيلــة فــرة الــزواج .باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد أنــواع النســاء التــي
أوضحــت إنزعاجهــن نســبة لعــدم إهتــام أزواجهــم الســابقني
بالنظافــة الشــخصية بالشــكل املطلــوب .أ ّمــا الرجــال فقــد أشــاروا
بشــكل أكــر إىل بــرود زوجاتهــم مــن حيــث الناحيــة الجنســية مام
أ ّدى إىل عــدم توافقهــم مــن الناحيــة الجنســية .خــال اللقــاءات
متــت مشــاركة أمثلــة عــى تواجــد مــرض التش ـ ّنج املهبــي لــدى
النســاء خــال فــرة الــزواج.
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“لقــد تركــت األمــر منــذ الليلــة االوىل حيــث أكرهنــي عــى
العالقــة الجنســية .خفــت يف بــادئ األمر...بكيــت حتــى الصباح
األمــر الــذي أ ّدى إىل مشــكلة كبــرة يف نفــي .بعــد ذلــك
خفــت يف واقــع األمــر”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط50 ،
عــام).
“كنــت أبــي دامئـاً ولكنــه مل يكــن بوســعي فعــل شــئ .بالطبــع
ك ّنــا نتحــدث يف األمــر ولكن...حاولــت أن أخــره أن هــذا النوع
مــن األمــور ســيكون أفضــل لــو كان وفــق الرغبــة املتبادلــة
بــن الطرفــن ولكنــه كان دامئــاً يقــول أنــه الميكنــه إنتظــار
رغبتــي( .”...إمــرأة ،غــرب األناضــول 49 ،عــام).
“مل يكــن يفكّــر يف أنــه ميكــن ان تكــون لــدي إحتياجــات
أيضـاً .وهــذا املوضــوع كان يحزننــي ويؤملنــي بطبيعــة الحــال.
كإمــرأة ميكنــك كبــح جــاح نفســك حتــى تصبــح بعــض
األمــور يف املرتبــة الثانيــة مــن اإلهتاممــات”( .إمــرأة ،وســط
األناضــول 37 ،عــام).
“كانــت مريضــة مبــرض التش ـ ّنج املهبــي .ذهبنــا إىل الطبيــب
النفــي للعــاج .ولك ّنهــا ذهبــت يف أســبوع واحــد ومل تذهــب
مــرة أخــرى .منحوهــا العالجــات ولك ّنهــا مل تتناولها...كانــت
لــدي فكــرة بأنــه إذا إســتطاعت مــن تخطّــي هــذه املشــكلة
لــكان لدينــا أطفــال وأرسة وأن كل شــئ ســيكون عــى مايـرام
ولك ّنهــا مل تســتطع تجــاوز هــذه املشــكلة”( .رجــل ،وســط
األناضــول 32 ،عــام).
جــزء كبــر مــن النســاء الــايت أعربــن عــن الحيــاة الجنســية
بإعتبارهــا مــن املشــاكل وامل ـ ّررات التــي أدت إىل إنتهــاء الــزواج
والطــاق أوضحــن أنهــن دخلــن يف العالقــة الجنســية مــع
أزواجهــن بــدون رغبــة أو تحــت الضغــط واإلكــراه .كــا ذكــرن
أن أزواجهــن السشــابقني ينظــرون إىل العالقــة الجنســية بإعتبارهــا
مــن وظائــف وواجبــات الزوجــة .لــذا تتع ـ ّرض النســاء إىل أنــواع
العنــف الجنــي أو الجســدي يف حالــة عــدم تنفيذهــن إللتزامهــن
بهــذه “الوظيفــة” .لهــذا الســبب تتواجــد النســاء الــايت ينظــرن إىل
حياتهــن والعالقــات الجنســية يف شــكل كابــوس مــع اإلضطـرار إىل
الدخــول يف العالقــة الجنســية مــع أزواجهــن .كــا أن جــزء مــن
رصفــات الضغــط واإلك ـراه عــى
النســاء تع ّرضــن إىل ســلوكيات وت ّ
العالقــة الجنســية يف حالــة عــدم رغبتهــن بالدخــول يف العالقــة أو
تع ّرضــن إىل أنــواع الضغــط النفــي أو العنــف الجســدي يف حالــة
عــدم الدخــول يف العالقــة الجنســية.
“كانــت كابوسـاً يف واقــع األمر...هــو كان شــخصاً يعيــش وفــق
رغباتــه فقــط وكان أنانياً...تع ّرضــت كثــرا ً إىل األذى منــه”.
(إمــرأة ،إســطنبول 38 ،عــام).
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“كان يشــاهد األفــام الجنســية واإلباحيــة مــن خــال اإلنرتنــت
ثــم يحــاول تطبيقهــا معــي كــا كان ميــارس تطبيــق العنــف
عنــد رفــي”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 26 ،عــام).
“مل تكــن تحــدث مشــاكل عندمــا اليتنــاول الكحــول ولك ّنــه كان
دامئ ـاً يتنــاول الكحــول بإســتمرار األمــر الــذي أزعجنــي كث ـرا ً.
كانــت لزوجــي خصــال قــذرة وكان يحــب اإلكـراه يف العالقــة.
كان يربــط أقدامــي ويغتصبنــي بالقــ ّوة واإلكــراه”( .إمــرأة،
غــرب البحــر األســود 32 ،عــام).
“مث ـاً كان يرغــب يف العالقــة الجنســية م ـ ّرة يف اليــوم .وأنــا
مل أكــن أرىض عــن ذلــك .يوميـاً ! مــاذا يعنــي يوميـاً ! مل يكــن
يقــول أي شــئ فيــا يختــص ليــس هنــاك داعــي إلقامــة
العالقــة .عــى العكــس متامــاً كان يجــرين عــى ذلــك .وكان
يكرهنــي عــى ذلــك عندمــا أغضــب وأنفعــل مــن األمــر...
يــرب ثــم ميــارس الجنــس”( .إمــرأة ،شــال رشق األناضــول،
 44عــام).
“كان يحــدث مايرغــب بــه عــى الدوام...كنــت اخــره أننــي ال
أرغــب يف العالقــة ولكنــه كان ُيــر عــى ذلــك .كان يحــدث
مايرغــب بــه عــى الــدوام”( .إمــرأة ،إســطنبول 42 ،عــام).
عدم القدرة عىل إنجاب األطفال
عــرت مجموعــة صغــرة مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم
ّ
املقابــات عــى أن عــدم مقــدرة أحــد االزواج عــى إنجــاب األطفال
أو عــدم رغبتــه يف الحصــول عــى األطفــال يعت ـران مــن العنــارص
األساســية التــي تــؤدي إىل إنهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق .كــا
تواجــد أنــواع األف ـراد الذيــن أعربــوا عــن حــدوث الطــاق نســبة
لتواجــد أنــواع املشــاكل يف الص ّحــة اإلنجابيــة وعــدم املقــدرة عــى
اإلنجــاب ســواء كان ذلــك منــه أو مــن زوجــه .مثــال لذلــك ذكــرت
إحــدى النســاء االيت أجريــت معهــن املقابــات أنــه حــدث معهــا
اإلجهــاض مــن  6-5م ـ ّرات خــال فــرة الــزواج وأنّهــا مل تســتطع
اإلنجــاب عــى الرغــم مــن العــاج والتــداوي مــا دعــا بهــا إىل
إنهــاء الــزواج الــذي إســتمر لفــرة  33عــام وحــدوث الطــاق
نتيجــة لعــدم تح ّملهــا ألنــواع الضغــط النفــي الــذي ظهــر مــن
زوجهــا.
“كانــت الحيــاة ســعيدة ولكــن أطفــايل كانــوا يولــدون أمــوات
واليعيشــون .دخلــت إىل وحــدة العنايــة املكثّفــة وتع ّرضــت
لــأمل كث ـرا ً .كان زوجــي يرغــب يف الــزواج م ـ ّرة أخــرى ولكــن
والــدة زوجــي كانــت يف ص ّفــي يف هــذا األمــر .حيــث كانــت
تغضــب عــى ولدهــا وتقــول لــه هــل الميكــن تأســيس عــش
الزوجيــة يف حالــة عــدم تواجــد األطفــال .ولكــن بعــد وفــاة

والــدة زوجــي...كان كل يــوم يخــرين بأننــي مل أنجــب األطفــال
وانــه مل ميكنــه أن يــرى طفلــه .مل أكــن أحتمــل أحاديثــه يف
هــذا األمــر .مل أحتمــل لــذا ذهبــت وطلبــت الطــاق”( .إمــرأة،
غــرب البحــر األســود 53 ،عــام).
مــن ناحيــة أخــرى أعربــت إحــدى النســاء عــى أن عــدم املقــدرة
عــى إنجــاب األطفــال ليــس بســبب مشــكلة منهــا وإمنــا بســبب
عيــب يف زوجهــا وأن كل مــن زوجهــا وأرستــه ألقــوا عليهــا الالمئــة
يف هــذا األمــر والتــي أوضحــت أنــه تــم إنهــاء الــزواج وحــدوث
الطــاق بســبب الضغــط مــن والــدة الــزوج والضغــط مــن الــزوج
نفســه.
“كان الســؤال دامئــاً الــذي أزعجنــي كثــرا ً ملــاذا
التنجبــن األطفــال ملــاذا الميكــن ذلــك .وكأن األمــر يف يــدي
؟ كان يقــول أنــه ســيتز ّوج مــع أخــرى .ذهبــت مــع والــدة
زوجــي إىل الطبيــب .دخلــت معــي حتــى غرفــة املعاينــة .مل
تكــن تص ّدقنــي .الحــظ الطبيــب هــذا الســلوك لــذا ربــت
بيديــه عــى كتفــي وهــو يقــول لوالــدة زوجــي أنــه ميكــن
إنجــاب االطفــال مــن هــذه البنــت ولكــن املشــكلة يف أن
إبنــك هــو الــذي الميكنــه اإلنجــاب .نوعيــة الحيوانــات املنويــة
الخاصــة بولــدك منخفضــة”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول،
 26عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك يعتــر املوقــف تجــاه الخضــوع للعــاج مــن
أجــل إنجــاب األطفــال أيضـاً مــن العوامــل التــي تؤثــر إســتمرارية
الــزواج .مثــال أحــد الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابالت أشــار
إىل أن زوجتــه الســابقة مل متنحــه الوقــت الــكايف لفــرة عالجــه كــا
أن أحــد الرجــال اآلخريــن أشــار إىل زوجتــه الســابقة مل تقــرب مــن
العــاج عــى اإلطــاق.
“كان العيــب م ّنــي وكنــت أخضــع للعــاج
حيــث ذهبــت مرتــن أو ثــاث مــ ّرات .جــاءت أم
الزوجــة وأخــذت إبنتهــا وذهبــت”( .رجــل ،رشق األناضــول،
 36عــام).
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تعتــر العــادات إحــدى املــ ّررات للطــاق وإنهــاء الــزواج وفــق
األفـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات حيــث تعتــر يف املراتــب
األوىل بــن أنــواع امل ـ ّررات يف الطــاق .يف شــكل أمثلــة للعــادات
تــم ذكــر كل مــن إدمــان الكحــول ،التدخــن ،إدمــان القــار
واملخ ـ ّدرات .حيــث تعتــر هــذه األوضــاع هــي التــي تــؤدي إىل
تلــف إنتظــام املنــزل والحيــاة املشــركة بــن األفـراد والتأثــر عليهــا
بشــكل ســلبي.

أفــاد شــخص مــن بــن كل أربعــة أشــخاص مــن األفــراد الذيــن
أجريــت معهــم املقابــات أنــه تــم إنتهــاء الــزواج يف حياتهــم
وحــدوث الطــاق نتيجــة انــواع اإلختالفــات يف أســلوب الحيــاة.
حيــث أن األف ـراد الذيــن أشــاروا إىل الختالفــات يف أســلوب ومنــط
الحيــاة بينهــم وبــن أزواجهــم بإعتبارهــا مــن مــ ّررات الطــاق
ذكــراو أنــواع اإلختالفــات الفكريــة التــي حدثــت يف مواضيــع
مثــل التوقّعــات مــن الحيــاة ،مــدى اإلهتــام باملظهــر الخارجــي
واملالبــس ،اتجاهــات التنشــئة االجتامعيــة والســلوك يف املحيــط
اإلجتامعــي .ذكــرت معظــم النســاء يف إطــار اإلختالفــات يف
أمنــاط الحيــاة واإلختالفــات الثقافيــة أنــه تــم حــدوث الطــاق
معهــن نســبة لتواجــد اإلختالفــات مــن حيــث مواضيــع الناحيــة
اإلجتامعيــة ومقــدار التمتّــع بالحيــاة بينهــن وبــن أزواجهــن
الســابقني .أ ّمــا معظــم الرجــال فقــد لفتــوا اإلنتبــاه إىل مواضيــع
الزي/املالبــس واملظهــر الخارجــي.
“كان مختلفــاً .عندمــا نذهــب إىل أصدقائنــا كان اليتحــ ّدث
مــع أي شــخص ويجلــس ملشــاهدة التلفــاز .كان يحــر يف
املعايــدات ويصطنــع املشــاكل .كان الجميــع ينزعــج منــه ثــم
كان يخــرج بعــد ذلــك دون أن يرجــع إىل املنــزل( .”...إمــرأة،
منطقــة إيجــة 42 ،عــام).
“كان إنســاناً مييــل بصفــة أكــر إىل أشــياء مثــل اإلنرتنــت .حيث
بــدأ يف تخصيــص الوقــت بشــكل أكــر للتفــاز والحاســوب.
مل يكــن يخصــص لنــا الوقــت كــا هــو الحــال بالنســبة
لهــذه األشــياء .مل يكــن يتواجــد معنــا يف أوســاط الحديــث
والدردشــة”( .إمــرأة ،وســط األناضــول 27 ،عــام).
“كانــت مختلفــة .أنــا كنــت أكتفــي مبــا أجــده ولك ّنهــا كانــت
دامئ ـاً ترغــب يف املزيــد .تحــب زوجتــي اللبــس الج ّيــد .أنــا مل
أكــن كذلــك ،كنــت أكتفــي مبــا أجــده فقــط”( .رجــل ،منطقــة
إيجــة 46 ،عــام).

يعتــر عــدم رغبــة الــزوج يف الحصــول عــى األطفــال مــن نقــاط
التحـ ّول أيضـاً يف الــزواج .حيــث ذكــرت بعــض النســاء أن أزواجهــن
الســابقني مارســوا عليهــن الضغــط النفــي لإلجهــاض والخضــوع
لعمليــة الكحــت الــذي أ ّدى بــدوره إىل حــدوث الصدمــات لديهــم.

“مثــاً يف موضــوع إختيــار املالبــس إذا أخربتهــا أن هــذه
املالبــس التليــق بهــا كانــت تصنــع العكــس متامــاً وتشــري
الشــئ الــذي مل يعجبنــي”( .رجــل ،غــرب األناضــول 28 ،عــام).

“مل يكــن ليقــول يل عليــي بالخضــوع لعمليــة الكحــت
لإلجهــاض إذا كان يرغــب يف األطفــال .حيــث أن القــول
بــرورة الخضــوع لإلجهــاض لإلنســان يولّــد جرح ـاً كب ـرا ً.”...
(إمــرأة ،إســطنبول 34 ،عــام).

“نعــم .املالبــس املكشــوفة إىل حــد مــا كانــت مشــكلة .مل
تكــن مالبــي مكشــوفة يف واقــع األمــر ولك ّنــه كان يظــن
كذلــك .كانــت املشــكلة يف راحتــي .راحتــي فقــط( .”...إمــرأة،
إســطنبول 46 ،عــام).

“كان يدخّــن يف املنــزل وكنــت أشــعر باإلنزعــاج الشــديد
الن منزلنــا كان صغــرا ً .ألننــي مل أكــن أرغــب يف تدخينــه يف
املنــزل”( .إمــرأة  ،غــرب البحــر األســود 29 ،عــام).
“كانــت املشــكلة يف لعبــه ألعــاب الرهانــات .مبعنــى القــار.
كان ميكننــا العيــش بســهولة وراحــة أكــر إذا مل يكــن يلعــب
هــذه األلعــاب .كــا أننــا مل نكــن أناس ـاً يرغبــون يف الفخامــة
العاليــة إىل درجــة كبــرة”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط،
 31عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك فقــد متّــت مناقشــة املواصفــات الشــخصية
لألفــراد أيضــاً يف هــذا القســم .حيــث تــم تحديــد أن األفــراد
املطلّقــن ذكــروا أنــواع الخصائــص مثــل حــب النــوم مــن االزواج،
العنــاد ،الكــذب وتوجيــه الشــتائم والتــي تــم إعتبارهــا أيضـاً مــن
مــ ّررات الطــاق.
“كانــت إنســانة مهذّبــة وممتــازة يف االحــوال الطبيعيــة .ولكــن
كانــت عنيــدة جــدا ً .عنيــدة لدرجــة الميكــن تخ ّيلهــا .كان هــذا
هــو األمــر الــذي أ ّدى إىل إنهــاء العالقــة بيننــا”( .رجــل ،جنــوب
رشق األناضــول 26 ،عــام).
يعتــر طــاق النســاء بســبب أنــواع العــادات مرتفعــاً
باملقارنــة مــع الرجــال .حيــث يظهــر أن أنــواع العــادات املتواجــدة
يف أزواجهــن الســابقني مثــل الكــذب ،إدمــان الكحــول ،التدخــن،
إدمــان القــار واملخــ ّدرات تعتــر جميعهــا مــن األســباب
واملــ ّررات التــي أ ّدت إىل إنتهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق.
حيــث أن هــذه العــادات املذكــورة كانــت الســبب املبــارش
يف كثــر مــن االحيــان يف تشــويه العالقــة بــن الرجــال والنســاء
حيــث يظهــر نقصــان الثقــة مــن النســاء تجــاه الرجــال
بســبب ســلوكيات الكــذب .كــا أن إدمــان الكحــول يف الرجــال
يــؤدي إىل توفــر الــرر إىل املحيــط والزوجــات .أ ّمــا عــادة
القــار فتــؤدي إىل إهتــزاز دخــل املنــزل كــا هــو
الحــال يف إدمــان املخـ ّدرات الــذي يــؤدي إىل تشــويه العالقــة مــع
الزوجــات.
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ـب املتعــة إىل درجــة بعيــدة...
“كان يتنــاول الكحــول .وكان يحـ ّ
كان يتعاطــى الكحــول واليحــر إىل املنــزل يف الليــل .مبعنــى
أنــه كان يحــر إىل املنــزل عندمــا يرغــب يف ذلــك لــذا مل
يكــن يحــر عندمــا اليرغــب يف ذلــك”( .إمــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 36 ،عــام).
“يتنــاول النــاس الكحــول وأنــا أتناولهــا أيضــاً .ولك ّنــه كان
يتنــاول الكحــول عــى الــدوام .كان يتنــاول الكحــول يف حالــة
حوجــة زوجتــه وأطفالــه إىل املــال يف املنــزل”( .إمــرأة ،غــرب
البحــر األســود 40 ،عــام).
“كنــت أنزعــج للغايــة مــن رائحــة التدخــن .تلــك الرائحــة
املزعجــة...كان يدخّــن علبتــي ســجائر يف اليــوم”( .إمــرأة،
غــرب مرمــرة 60 ،عــام).
أمــا أنــواع العــادات التــي أ ّدت إىل طــاق األفــراد مــن الرجــال
فرتتكــز عــى انــواع العــادات يف زوجاتهم الســابقات الغــر مرغوب
فيهــا مثــل املواصفــات الشــخصية والكــذب والتدخــن.
“كانــت تكــذب كث ـرا ً .وكانــت تقــول الصــدق عنــا تعــرف
أننــي علمــت بالكــذب وأننــي ســأتخذ موقفــاً مــن ذلــك”.
(رجــل ،وســط األناضــول 30 ،عــام).
“كانــت تكــذب كثــرا ً .للجميع...كانــت تقــول أنهــا تدخّــن
الســجائر وأنهــا مدمنــة عــى التدخــن .كنــت أقــول لهــا ملــاذا
تدخّنــن يازوجتــي فأنــا ال أســتطيع ان أوفــر لــك املــال لـراء
الســجائر فأنــا مســتأجر .ملــاذا تدخّنــن الســجائر( .”...رجــل،
جنــوب رشق األناضــول 23 ،عــام).
“كان لديهــا وجهــان...يف يــوم تكــون ج ّيــدة حتــى تظــن أنهــا
كذلــك عــى الــدوام حتــى يحــدث شــئ مــا ويتغـ ّـر الوجــه
األول”( .رجــل ،رشق مرمــرة 39 ،عــام).
الطــاق وفــق أســباب املســتوى العلمــي ،فــارق الســن ،املعتقــد
واملذهــب ،زواج األقــارب
يظهــر الطــاق وفــق أســباب املســتوى العلمــي ،فــارق الســن،
املعتقــد واملذهــب ،زواج األقــارب عــى الرغــم مــن أنهــا مــن
انــواع املــ ّررات النــادرة الحــدوث يف الطــاق.
حيــث ميكــن أن ينظــر أحــد االزواج إىل اآلخــر بنظــرة دونيــة أو
نظــرة إزدراء يف حالــة إنخفــاض مســتواه العلمــي.
“يجــب أن اليرتفــع أو ينحــدر اإلنســان وفــق حصولــه عــى

التعليــم .يجــب تواجــد املســاواة يف األمــر .أنــا تعلّمــت ذلــك
كثــرا ً وتعلّمتــه مبــرارة التجــارب”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 26 ،عــام).
“كان يظــن يــرى نفســه أعــى م ّنــي مــع النظــر إيل بدونيــة
ألننــي تركــت التعليــم منــذ الصــف الخامــس”( .إمــرأة ،غــرب
مرمــرة 33 ،عــام).
تواجــد فــارق الســن بــن األفــراد املطلّقــن دعــا إىل تواجــد
اإلختالفــات يف التجــارب أو مــن حيــث النظــرة إىل الحيــاة وبالتــايل
تشــكيل التسلســل الهرمــي بــن األزواج.
“كان يقــول أننــي أكــر منــه يف الســن .حيــث يجــب أن
التكــون املــرأة هــي الكبــرة يف الســن وإنّ ــا يجــب ان يكــون
الرجــل أكــر منهــا عمــرا ً”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 46 ،عــام).
“دامئــاً كانــت تســتصغرين .تــراين صغــرا ً يف العمــر .كانــت
كذلــك منــذ أول أيــام أيض ـاً”( .رجــل ،غــرب البحــر األســود،
 62عــام).
تعتــر اإلختالفــات والتمييــز مــن حيــث املعتقــد واملذهــب
مــن م ـ ّررات الطــاق التــي تظهــر بحــاالت قليلــة جــدا ً .يظهــر
اإلختــاف يف املذهــب بإعتبــاره مــن املواضيــع التــي يتــم فيهــا
التدخّــل عــن طريــق األفــراد يف داخــل املنــزل أو مــن األرسة يف
البيئــة القريبــة.
“كانــت هنــاك مشــكلة فيــا يتعلّــق باملذهــب ،كانــت
مشــكلة كبــرة لوحدهــا .لدينــا يف قريتنــا النقــول ألحدهــم
أنــه يجــب عليــك العبــادة هنــا أو شــئ مــن هــذا القبيــل.
والدهــا كان يقلــق مــن هــذا الشــأن .حتــى أننــي أخربتــه أن
هــذا هــو مذهبــي أول مــرة أقابلــه فيهــا .وأخربتــه ّأل ُيحــدث
يل املشــاكل يف املســتقبل مــن هــذا األمــر”( .رجــل ،غــرب
مرمــرة 31 ،عــام).
“زوجتــي مل تكــن متد ّينــة .أم] دامئـاً تصـ ّـي .أنــا أيضـاً مل أكــن
أصـ ّـي يف تلــك األوقــات .عندمــا تزوجــت...مل يكــن لزوجتــي
مثــل هــذا النهــج”( .رجــل ،غــرب مرمــرة 32 ،عــام).
الطــاق بســبب زواج األقربــاء يعتــر منخفــض جــدا ً لدرجــة
العــدم .الوضــع األســايس الــذي يشــر إليــه األف ـراد الــذي حــدث
بينهــم الطــاق وفــق هــذا الســبب هــو تش ـ ّوه وإنتهــاء العالقــة
املوجــودة بينهــم بســبب رابطــة القرابــة.
اليوجــد أي شــئ إيجــايب فيــا يتعلّــق بــزواج األقــارب .كل

مافيــه هــو الغبــاء املتناهــي الــذي يــؤدي إىل إســتغالل كل
طــرف لآلخــر بقــدر أكــر والــذي يظهــر باملظهــر اإليجــايب يف
كثــر مــن االحيــان”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط55 ،
عــام).
“جوانبــه الســلبية هــي أن األرس كانــت تتشــاجر فيــا بينهــا
ونقــف نحــن مكتــويف األيــدي .ليــس هنــاك شــئ آخــر .يجــب
أن اليكــون الــزواج مــن األقــارب وفــق رؤيتــي”( .إمــرأة ،رشق
البحــر األســود 35 ،عــام).
عدم معرفة الزوج بشــكل كايف قبل الزواج وعمر الزواج
الطــاق بســبب مــ ّرر عــدم معرفــة الــزوج بشــكل كايف قبــل
الــزواج يحــدث معظــم االحيــان بســبب عــدم قضــاء األفــراد
الوقــت الــكايف مــع بعضهــم البعــض قبــل الــزواج وبالتــايل عــدم
إكتشــافهم ملواصفاتهــم ومميّزاتهــم الشــخصية بالقــدر الــكايف.
تظهــر أساســيات اإلختــاف مــن حيــث النــوع اإلجتامعــي يف هــذا
القســم.
“كنــت أف ّكــر دامئـاً يف األشــياء اإليجابيــة .يف أن نعمــل ونأســس
عــش الزوجيــة الجميــل .مل أعرفــه .تزوجــت ولكــن إتضّ ــح
كل شــئ فيــا بعــد .لــن أنــى أفعالــه حتــى بعــد املــات”.
(إمــرأة ،منطقــة إيجــة 37 ،عــام).
“مل أكــن ألتزوجهــا لــو تع ّرفــت عليهــا .ألنــه الميكــن معرفــة
الشـ ّـام دون إشــتامم رائحته...ظهــرت اإلختالفــات يف كل شــئ
وكنــت أح ّمــل ذلــك لإلختالفــات الثقافيــة .حدثــت املصاعــب
حتــى إعتدنــا األمــر يف نهايــة املطــاف .أظهــرت وجههــا
الحقيقــي بعــد ذلــك( .:رجــل ،شــال رشق األناضــول37 ،
عــام).
التظهــر بصفــة شــائعة األوضــاع التــي يحــدث فيهــا الطــاق وفــق
أســباب ومـ ّررات عمــر الــزواج .كــا تــم ذكره يف األقســام الســابقة
يعتقــد جــزء مــن األفـراد أنــه تــم زواجهــم يف ســن مب ّكــرةّ .إل انــه
اليتــم إعتبــار عمــر الــزواج مــن املس ـبّبات وامل ـ ّررات املبــارشة يف
إنهــاء الــزواج والطــاق حتّــى وإن كان الســبب يف حــدوث العديــد
مــن املشــاكل .حيــث يظهــر بصفــة أكــر أن األفــراد يربطــون
ذلــك بعــدم معرفتهــم لبعضهــم البعــض وعــدم معرفــة التوقّعــات
املتبادلــة مــن الــزواج بالقــدر الــكايف مــا أ ّدى إىل إنهــاء الــزواج
وحــدوث الطــاق.
“طبعـاً كانــت يف ســن صغــرة .كانــت
جميــع هــذه االمــور كانــت كثــرة عليهــا .كنــت أخلــط األمــور
أحيانــاً .يكــون مــن الصعــب إذا مل يعــرف اإلنســان الــذي
ربــا ان
بعمــر  18عــامّ .
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تواجهــه العديــد مــن األشــياء مــن أرستــه”( .رجــل ،إســطنبول،
 52عــام).
“كيــف ميكــن لفتــاة يف عمــر  14-15عــام أن تعــرف الــزواج
؟ أن تلبــس الخاتــم واألســاور...كنت أف ّكــر يف تلــك األشــياء .مل
أكــن أعــرف شــيئاً عــن إعــداد الطعــام ومل أكــن أعــرف شــيئاً
عــن التنظيــف”( .إمــرأة ،إســطنبول 31 ،عــام).
األمراض
بصفــة عا ّمــة تعتــر أنــواع حــوادث الطــاق التــي تحــدث بســبب
املشــاكل الصحيّــة هــي حــوادث تحــدث بســبب الحالــة الصحيّــة
لــازواج أو األفـراد اآلخريــن املتواجديــن يف املنــزل.
يف هــذا الســياق أشــار الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
إىل األمـراض واإلضطرابــات النفســية مــن الزوجــات باألخــص أنــواع
تأثــرات العنــف والواجبــات واملســؤوليات املنزليــة والعنــارص
االخــرى التــي تعتــر مــن مـ ّررات إنهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق.
باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد أنــواع الرجــال الذيــن أشــاروا إىل
إتخاذهــم لق ـرار الطــاق وفــق األم ـراض املصابــن بهــا أنفســهم.
كانــت شــخصاً ليســت يف توازنهــا العقــي التــام .مل تكــن
تتنــاول العــاج .رصخــت وغضبــت حتــى تتنــاول العــاج
األخــر .جعلتهــا تتناولــه بالقــ ّوة .بعــد ذلــك يف أحــد األيــام
جمعــت كل االمــوال وأخــذت حقيبتهــا وذهبــت .إتخــذ
القــرار بالطــاق وفــق الصعوبــة الشــديدة يف التوافــق”.
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
“كانــت زوجتــي مصابــة مبــرض نفــي .مل تكــن تســتطيع
التواجــد يف املــكان الــذي تذهــب إليه...الميكنهــا التواجــد
يف األماكــن املغلقة...الميكنهــا التواجــد مبفردهــا...مل أكــن
أســتطيع الخــروج مــن املنزل...أصبحــت تقــول يل التذهــب
للعمــل وبالفعــل مل أذهــب للعمــل يف أيــام كثرية...ذهبنــا إىل
طبيــب األرسة وأخربنــا بالذهــاب إىل الطبيــب النفــي .ذهبــت
إىل الطبيــب يف امل ـ ّرة األوىل فقــط .بعــد ذلــك ذهبــت املــرة
الثانيــة والثالثــة ثــم مل تحــر مــرة اخــرى( .”...رجــل ،شــال
رشق األناضــول 34 ،عــام).
أ ّمــا مــن النســاء الــايت أجريــت معهــن املقابــات فيظهــر أنــه عنــد
ذكرهــن االمـراض بإعتبارهــا مــن مـ ّررات إنهــاء الــزواج وحــدوث
الطــاق فإنهــن يذكــرن أنــواع األمـراض النفســية التــي كان مصابـاً
بهــا أزواجهــن .باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد جــزء صغــر مــن النســاء
الــايت أوضحــن بإنتهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق نتيجــة انــواع
املشــاكل الصحيّــة الخطــرة ســواء كانــت يف أنفســهن ،األطفــال
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أو األقــارب مــن الدرجــة األوىل ســواء كانــوا مــن جهتهــن او مــن
جهــة الــزوج.
“كان مــرّري األســايس .لقــد مرضــت .مل يكــن بجــواري يف
فــرة املــرض .فكّــرت يف أننــي لــن أكــون يف حاجــة إليــه يف
اليــوم األبيــض إذا مل يكــن بجــواري يف اليــوم األســود”( .إمــرأة،
منطقــة إيجــة 38 ،عــام).
“علمــت أنــه لــن يســتطيع رعايــة املنــزل .علمــت أنــه مريــض
عقــي .مل يكــن بإســتطاعته املــي .عرفــت أن الــذي الميكنــه
رعايتــي لــن ميكنــه رعايــة طفــل يف املســتقبل .كنــت حامــل يف
تلــك األوقــات( .”...إمــرأة ،غــرب األناضــول 40 ،عــام).
“كنــت أرعــاه بإســتمرار .مل يكــن أيب يســتطيع الرؤيــة .وكانــت
ألخــت زوجــي مشــاكل نفســية .كانــت لديهــا مشــاكل عقليــة.
مل يكــن بإســتطاعتها تنــاول الطعــام او اللبــس الالئــق .كنــت
أضطــر إىل فعــل هــذه األشــياء .حــدث مــا حــدث وقــال أنــه
ســيذهب إىل إســطنبول مــن أجــل العمــل .ذهــب وكانــت
تلــك املــرة األخــرة التــي أراه فيهــا ومل يرجــع أبــدا ً( .”...إمــرأة،
رشق األناضــول 37 ،عــام).
 .2.2.6أســباب الطالق وفق نظرية العزو الذايت
يف نطــاق الدراســة تــم جمــع أســباب الطــاق يف  21قســم
منفصــل حيــث تــم ترميزهــا بالتوافــق مــع نظريــة العــزو الــذايت.
تــم ترميــز عــدد  21مــن مـ ّررات الطــاق وفــق املعايــر األساســية
لنظريــة العــزو الــذايت باإلضافــة إىل النمــوذج الــذي تــم تطبيقــه
عــن طريــق كل مــن آموتــا  Amotaوبريفيت  Previtiبإســتخدام
نظريــة العــزو الــذايت وذلــك يف شــكل أربعــة مجموعــات رئيســية
تتض ّمــن “األســباب الناتجــة مــن الفــرد نفســه ،األســباب الناتجــة
مــن زوج الفــرد ،األســباب الناتجــة مــن نوعيــة العالقــة واألســباب
الناتجــة مــن العوامــل الخارجيــة” .تــم التدقيــق يف قصــص الــزواج
مــن كل فــرد كــا تــم تنفيــذ الرتميــز وفــق نظريــة العــزو الــذايت
بالتوافــق مــع الســبب املســؤول عــن الطــاق ســواء كان الشــخص
أو األشــخاص أو العالقــة.
يف بــادئ األمــر متّــت هيكلــة هــذه املجموعــات الرئيســية األربعــة
مــع األخــذ يف اإلعتبــار األســباب مــن حيــث كونهــا أســباب داخليــة
وخارجيــة .تــم تحديــد األســباب الداخليــة بإعتبارهــا أنــواع
األســباب الصــادرة مــن الفــرد نفســه .أ ّمــا أنــواع األوضــاع والحاالت
التــي تحــدث يف خــارج نطــاق ســيطرة الفــرد فيتــم إعتبارهــا
مــن األســباب الخارجيــة .تــم تصنيــف نطاقــات املشــاكل التــي
تعتــر خارجــة عــن ســيطرة الفــرد باإلعتــاد عــى ثالثــة عوامــل
يف املشــاكل .هــذه العوامــل هــي زوج الفــرد ،طبيعــة العالقــة أو

العوامــل التــي تكــون بخــاف ذلــك “العوامــل الخارجيــة”.
يف الجــدول  23تــم توضيــح تصنيــف مـ ّررات الــزواج واملجموعات
بالتوافــق مــع نظريــة العــزو الــذايت .تتواجــد بعــض مــ ّررات
الطــاق يف أكــر مــن مجموعــة وفــق أنــواع الظــروف املختلفــة
مثــال الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة حيــث انــه إذا أفــاد الفــرد
الــذي أجريــت معــه املقابلــة أن تــم حــدوث الطــاق نتيجــة
لعــدم إلتزامــه بهــذه الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة فإنــه يتــم
تضمينهــا إىل “األســباب الصــادرة مــن الفــرد” وأ ّمــا إذا كان يح ّمــل
زوجــه الســابق هــذه املســؤولية فيتــم تضمــن هــذا املــ ّرر إىل
مجموعــة “األســباب الصــادرة عــن الــزوج” .مــن ناحيــة أخــرى
فــإن أنــواع امل ـ ّررات املرتبطــة بالبيئــة القريبــة تــم تضمينهــا يف
مجموعــة “العوامــل الخارجيــة” وذلــك ألن األفـراد الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات ينظــرون إىل هــذا املــ ّرر بإعتبــاره مســتقل
بالكامــل عنهــم وأنــه صــادر عــن األط ـراف الثالثــة.
الغالبيــة العظمــى مــن األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
يف إطــار دراســة أســباب الطــاق والتحليــل املتقـ ّدم ( )٪81ربطــوا
حــدوث الطــاق وفــق أســباب صــادرة مــن زوجهــم الســابق .كــا
أن ثلــث األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات فقــط ()٪32
أشــاروا إىل حــدوث الطــاق وفــق األســباب الصــادرة منهــم.
ينطبــق هــذا الوضــع مــع املفاهيــم األساســية لنظريــة العــزو
الــذايت .حيــث توضّ ــح نظريــة العــزو الــذايت أنــه يف حالــة مواجهــة
األف ـراد للنتائــج الســيئة فــإن معظمهــم يف ّكــر يف حــدوث هــذه
النتائــج وفــق أنــواع األســباب الخارجيــة املتطـ ّورة بشــكل مســتقل
عنهــم بــدالً مــن التفكــر يف حــدوث هــذه النتائــج مــن األســباب
الصــادرة منهــم .مبعنــى أن الغالبيــة العظمــى مــن األفـراد املطلّقني
الذيــن أجريــت معهــم املقابــات اليرغبــون يف حمــل املســؤولية يف
حــاالت الفشــل وإمنــا يفضّ لــون إلقــاء املســؤولية والالمئــة عــى
األزواج الســابقني .كــا انــه باإلضافــة إىل تحميــل الطــرف اآلخــر
املســؤولية يف حــدوث الطــاق فإنهــم أيضــاً يعتــرون الطــرف
اآلخــر مــن أســباب الطــاق .نصــف عــدد األفـراد املطلّقــن الذيــن
يعتقــدون أن املســؤولية يف الطــاق تقــع عــى عاتــق الــزوج
القديــم يــرون أيضــاً أن الطــرف اآلخــر هــو املســؤول عــن
الطــاق يف العالقــة الزوجيــة بــن الطرفــن .مــن ناحيــة أخــرى فــإن
معظــم هــؤالء األف ـراد يح ّمــل املســؤولية إىل العوامــل الخارجيــة
( )٪35أو أنفســهم ( )٪28فيــا يتعلّــق بحــدوث األســباب التــي
أ ّدت إىل الطــاق( .الجــدول .)24
كل مــن النســاء ( )٪91والرجــال ( )٪71أشــاروا إىل أن أكــر
رصفــات
انــواع العوامــل التــي أ ّدت إىل إنتهــاء الــزواج كان هــو الت ّ
والســلوكيات الصــادرة مــن الــزوج الســابق كــا أن نهــج تحميــل
املرسوليــة للطــرف اآلخــر منتــر بشــكل أكــر بــن النســاء .عــى
الرغــم مــن إنخفــاض نســبة األف ـراد الذيــن يعتقــدون بحــدوث

الجدول  .23ترميز أسباب الطالق وفق نظرية العزو الذايت

من ذوي العالقات العاطفية

من الزوجات املطلقات الاليت أجرين املقابلة

من كل الزوجات الاليت أجرين املقابلة

 -1الواجبات واملسؤوليات املنزلية

 -1الواجبات واملسؤوليات املنزلية

 - 2املشاكل املتعلقة باألطفال

 - 2املشاكل املتعلقة باألطفال

 - 2املشاكل املتعلقة باألطفال

 -3العالقة العاطفية

 -3العالقة العاطفية

 -3العالقة العاطفية

 -4املشاكل اإلقتصادية

 -4املشاكل اإلقتصادية

 -5الحياة العملية

 -5الحياة العملية

 -6القيم  /النظرة للحياة

 -6القيم  /النظرة للحياة

 -6القيم  /النظرة للحياة

 -7منط الحياة

 -7منط الحياة

 -7منط الحياة

 -8العادات

 -8العادات

 -9املستوى التعليمي

 -9املستوى التعليمي

 -11سن الزواج

 -11سن الزواج

 -11سن الزواج

 - 12مدى التع ّرف إىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج

 - 12مدى التع ّرف إىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج

 - 12مدى التع ّرف إىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج
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من عوامل خارجية
 - 2املشاكل املتعلقة باألطفال
 -4املشاكل اإلقتصادية

 -9املستوى التعليمي
 -10التفاوت يف السن

 – 13املعتقد  /املذهب

 – 13املعتقد  /املذهب

– 14زواج األقارب
 -15البيئة القريبة
 - 16الحياة الجنسية

 - 16الحياة الجنسية
 -17الرغبة يف إنجاب  /عدم إنجاب األطفال

 -17الرغبة يف إنجاب  /عدم إنجاب األطفال

 - 18العنف

 - 18العنف

 -19الخيانة

 -19الخيانة

 – 20ااملرض

 – 20ااملرض

الطــاق وفــق األســباب الصــادرة منهــم إلّ أن الرجالــب لديهــم
ميــل أكــر لقبــول املســؤولية باملقارنــة مــع النســاء ( .)٪41بشــكل
مشــابه ترتفــع نســبة امليــل إىل تفســر الطــاق وفــق مواقــف
رصفــات الــزوج الســابق لــدى األف ـراد مــن أصحــاب األطفــال
وت ّ
24
ـدول
ـ
(الج
ـر.
ـ
أك
ـة
بصفـ
).
أشــار نصــف عــدد األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
( )٪51أنــه تــم إنتهــاء الــزواج وحــدوث الطــاق وفــق
أنــواع املشــاكل املتعلّقــة بالعالقــة بــن الطرفــن .ذكــر
األشــخاص مــن خريجــي املســتويات العلميــة العليــا موضــوع
مــ ّرر الطــاق وفــق العالقــة مــع أزواجهــم الســابقني بشــكل
اكــر مــن األشــخاص غــر املتعلّمــن أو ذوي املســتوى العلمــي
املنخفــض( .الجــدول .)24
أ ّمــا نســبة األف ـراد الذيــن ربطــوا بــن إنتهــاء الــزواج وحــدوث
الطــاق مــع انــواع العوامــل الخارجيــة فهــي نســبة مرتفعــة
الميكــن تجاهلهــا ( .)٪42ترتفــع نســبة األف ـراد الذيــن يذكــرون
العوامــل الخارجيــة مــن بــن الرجــال أكــر باملقارنــة مــع النســاء.
(الجــدول .)24
أســباب الطــاق التــي متــت مناقشــتها بشــكل تفصيــي تــم

 -17الرغبة يف إنجاب  /عدم إنجاب األطفال
 - 18العنف
 – 20ااملرض

إســتعراضها يف هــذا القســم مــن منظــور نظريــة العــزو الــذايت
حيــث تــم فحــص الطــرف أو األطــراف املســؤولة يف كل ســبب
مــن أســباب الطــاق.
األفـراد الذيــن يحــدث بينهــم الطــاق وفــق انــواع أســباب البيئــة
القريبــة أفــادوا بأنهــم اليلقــون باملســؤولية عــى انفســهم بــأي
حــال مــن األحــوال .حيــث أنــه كــا متّــت مناقشــته يف القســم
الســابق يعتــر هــذا النــوع مــن األســباب هــو انــواع التد ّخــات
التــي تحــدث مــن أرسهــم او مــن أرس أزواجهــم الســابقني
باإلضافــة إىل أنــواع املشــاكل الناتجــة مــن العوامــل الخارجيــة.
قســم كبــر مــن انــواع الطــاق التــي تحــدث وفــق مــ ّررات
العالقــات العاطفيــة توضّ ــح نقصــان الحــب املتبــادل بــن األزواج
مــع مــرور الوقــت .باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نســبة منخفضــة
جــدا ً مــن األف ـراد املطلّقــن الذيــن أفــادوا بإنتهــاء حبّهــم تجــاه
أزواجهــم الســابقني.
الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد الــذي أنهــوا العالقــة الزوجيــة
وفــق أســباب الخيانــة يلقــون بالالمئــة عــى الطــرف اآلخــر.
حيــث أشــارت جميــع النســاء الــايت حــدث معهــن الطــاق
نتيجــة أســباب إنعــدام الوفــاء أرشن إىل حــدوث الخيانــة مــن
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من الزوجات املطلقات الاليت
أجرين املقابلة

املجموع

80,9

النساء
الرجال

90,5
71,0

سن  34سنة فام دون
سن  34سنة فام فوق

80,9
81,0

غري متعلم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

84,8
78,5
72,9

أقل من  3سنة

 10 – 6سنة
أكرث من  10سنة

70,2
86,3
83,5
82,1

ال يوجد أطفال
 2 – 1طفل
 3أطفال فام فوق

68,1
81,8
84,9

5–4

من كل الزوجات الاليت أجرين
املقابلة
31,9
الجنس
23,8
40,5
العمر
31,3
32,2
التعليم
31,7
31,0
34,3
فرتة الزواج
29,9
29,4
35,1
31,8
إنجاب األطفال
25,5
36,0
24,2

أزواجهــن الســابقني .مــن ناحيــة اخــرى أشــار الرجــال بنســبة
منخفضــة جــدا ً عــن الخيانــة التــي تع ّرضــوا لهــا بإعتبارهــا مــن
مـ ّررات الطــاق .الغالبيــة العظمــى مــن النســاء كــا هــو الحــال
يف الرجــال أشــاروا إىل أنــه متــت خيانتهــم مــن الطــرف اآلخــر وأن
هــذا الســبب كان املــ ّرر يف إنهــاء الــزواج والطــاق.
املشــاكل اإلقتصاديــة تعتــر مــن األســباب التــي تظهــر
بشــكل متكــ ّرر يف مــ ّررات الطــاق .معظــم انــواع الطــاق
الــذي يحــدث وفــق أنــواع املشــاكل اإلقتصاديــة تكــون وفــق
أســباب املشــاكل املاليــة التــي تعــ ّرض لهــا الطــرف اآلخــر
(الفقــر ،عــدم إســتمرار العمــل بشــكل جيّــد ،اإلفــاس،
عــدم املســاعدة مــن الناحيــة املاديــة يف املنــزل) .تقريبــاً
جميــع النســاء الــايت حــدث معهــن الطــاق وفــق هــذا الســبب
يح ّملــن املســؤولية إىل أزواجهــن الســابقني .كــا أشــار معظــم
الرجــال املطلّقــن أن املشــاكل اإلقتصاديــة كانــت ســبباً يف الطالق.
كــا ان نســبة الرجــال الذيــن يح ّملــون زوجاتهــم املســؤولية
أيضــاً ليســت نســبة ميكــن تجاهلهــا .حيــث يظهــر هــذا
الوضــع وفــق أنــواع املنرصفــات والنفقــات التــي تتــم عــن
طريــق الزوجــات دون األخــذ بعــن الغعتبــار الوضــع اإلقتصــادي
للمنــزل .بشــكل نــادر يظهــر ربــط هــذا النــوع مــن املشــاكل
باألســباب الخارجيــة .حيــث يظهــر أنــواع األف ـراد الذيــن ربطــوا
بــن املشــاكل يف النواحــي اإلقتصاديــة وبــن األزمــات العا ّمــة مــا
جعلهــا تعتــر مــن مـ ّررات الطــاق يف إطــار مجموعــة “العوامــل
الخارجيــة”.
 8تشــر املعـدّالت التــي تــم تحديدهــا باللــون االحمــر يف جــدول املشــاعر بعــد الطــاق إىل
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من ذوي العالقات العاطفية

من عوامل خارجية

51,2

42,4

51,9
50,5

30,5
55,0

50,4
51,5

47,8
40,3

46,4
50,9
67,1

37,1
50,9
45,7

50,8
43,1
50,5
53,9

55,2
43,1
44,3
36,9

51,1
54,2
43,4

55,3
42,4
36,4

أ ّمــا األوضــاع التــي يحــدث فيهــا الطــاق وفــق أنــواع املشــاكل
املتعلّقــة بالحيــاة العمليــة فمعظمهــا يظهــر يف حــاالت أســباب
عــدم عمــل الــزوج ،خروجــه مــن العمــل او عــدم عثــوره عــى
العمــل .كــا ترتفــع نســبة األف ـراد مــن الرجــال الذيــن أشــاروا
إىل حــدوث الطــاق وفــق أنــواع الســلبيات يف الحيــاة العمليــة
باملقارنــة مــع النســاء مثــل (البطالــة ،عــدم املقــدرة عــى العثــور
عــى العمــل ،زيــادة ســاعات العمــل).
الغالبيــة العظمــى مــن الطــاق وفــق حــوادث العنــف ناتجــة
عــن أزواج األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات .كــا متــت
مناقشــته يف القســم الســابق اليتــم إعتبــار العنــف مــن الناحيــة
الجســدية فقــط .حيــث يتــم تضمــن أنــواع العنــف مثــل العنــف
اللفظــي والعنــف النفــي أيضـاً تحــت هــذه املجموعــة .تقريبـاً
جميــع النســاء الــايت أعربــن عــن إنفصالهــن وفــق هــذا النــوع
مــن األســباب أرشن إىل تع ّرضهــن للعنــف مــن قبــل أزواجهــن
الســابقني .تنخفــض نســبة الرجــال الذيــن أشــاروا إىل العنــف
بإعتبــاره مــن مــ ّررات الطــاق حيــث أن ثلثهــم فقــط قبــل
مامرســتته العنــف عــى زوجتــه .الرجــال الذيــن يح ّملــون
زوجاتهــم املســؤولية يف هــذا الصــدد يشــرون بصفــة أكــر إىل
أنــواع العنــف اللفظــي أو العنــف النفــي بعبــارة أخــرى .أيض ـاً
تنخفــض بشــكل كبــر نســبة األفــراد الذيــن أفــادوا بتطبيــق
العنــف عــن طريــق البيئــة القريبــة.
القيــم يف إطــار اإلختالفــات الثقافيــة والفرديــة متّــت مناقشــتها
وفــق النظريــة يف إطــار مواضيــع مثــل أســلوب الحيــاة ،العــادات،

ســن الــزواج ،زواج األقــارب ،معرفــة الــزوج قبــل الــزواج ،املســتوى
العلمــي واإلختالفــات يف املعتقــد واملذهــب.
يف حــوادث الطــاق التــي حدثــت وفــق انــواع أســباب القيــم،
النظــرة إىل الحيــاة وأســلوب الحيــاة أشــار األف ـراد إىل أن معظــم
األســباب لهــذا الوضــع تنتــج مــن العالقــة حيــث أشــاروا إىل أنــه
وضــع يكــون فيــه كل مــن الطرفــن مســؤولني عــن االمــر .يظهــر
بشــكل شــائع وضــع إدراك كل مــن الطرفــن متيّزهــم بانــواع القيــم
والنظــرة إىل الحيــاة املختلفــة عــن الطــرف اآلخــر أو إدراكهــم عــدم
وجــود أســلوب حيــاة مشــرك فيــا بينهــم .أشــار أقــل بقليــل مــن
نصــف األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أنهــم أدركــوا
اإلختالفــات يف نظــرة األزواج إىل الحيــاة ويف أســلوب الحيــاة مــا
أ ّدى إىل زيــادة اإلختــاف.
الغالبيــة العظمــى مــن األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
ممــن أشــاروا إىل العــادات بإعتبارهــا مــن املــ ّررات يف الطــاق
أشــاروا إىل عــادات الــزوج الســيئة .تقريب ـاً جميــع النســاء الــايت
أرشن إىل الطــاق وفــق هــذا النــوع مــن األســباب أفــدن إىل أن
انــواع العــادات لــدى أزواجهــن الســابقني مثــل الكحــول ،القــار
والكــذب كانــت هــي األســباب يف الطــاق .أ ّمــا الرجــال الذيــن
أفــادوا يحــدوث الطــاق وفــق أســباب العــادات فقــد لفتــوا اإلنتباه
إىل عــادات الزوجــات وليــس إىل عاداتهــم .تنخفــض بدرجــة كبــرة
نســبة قبــول هــذا الوضــع مــن الفــرد نفســه ســواء كان ذلــك
عــى مســتوى النســاء أو الرجــال .يتضّ ــح أن الرجــال عــى وعــي
الخاصــة بهــم والتــي أدت إىل إنهــاء الــزواج
أكــر بأنــواع العــادات
ّ
وحــدوث الطــاق.
يف معظــم األوضــاع التــي تــ ّم فيهــا تحديــد املســتوى العلمــي
بإعتبــاره مــن مــ ّررات الطــاق أشــارت إىل هــذا املوضــوع كان
لــه تأثــره عــى العالقــة مــع اإلشــارة إىل أنــه كان ســبباً يف الطــاق.
إختــاف املســتويات العلميــة بــن األفـراد (أن يكــون أحــد األفـراد
يف مســتوى علمــي مرتفع/منخفــض) أ ّدى إىل ظهــور الخالفــات
خــال فــرة الــزواج وبالتــايل إبتعــاد األفـراد عــن بعضهــم البعــض.
تنخفــض نســبة تحميــل الفــرد للمســؤولية ســواء كان لنفســه أو
لزوجــه يف حالــة حــدوث الطــاق وفــق أنــواع املســتويات العلميــة.
يف ســياق هــذا القســم يظهــر التفســر النــواع املســؤولية التــي يتــم
إلقائهــا عــى العالقــة حيــث أن إختــاف املســتويات العلميــة بــن
منصــة واحــدة مشــركة.
االزواج يعنــي عــدم إلتقائهــم يف ّ
يف حالــة حــدوث الطــاق وفــق أنــواع أســباب الفــارق يف الســن بني
األزواج فإنــه يتــم تفســر هــذا الوضــع بربطــه باملشــاكل يف العالقــة
بــن االزواج .حيــث أن األف ـراد يعتــرن هــذا النــوع مــن االوضــاع
كمشــكلة دعــت إىل التأثــر عــى وضــع العالقــة بشــكل عــام بــدالً
مــن تحميــل املســؤولية ألنفســهم أو أزواجهــم يف هــذا الصــدد.
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يف األوضــاع التــي يتــم فيهــا عــرض ســن الــزواج بإعتبــاره مــن
مــ ّررات فــإن معظــم األفــراد يشــرون إىل حــدوث هــذا النــوع
مــن املشــاكل وفــق األســباب الصــادرة منهــم .الغالبيــة العظمــى
مــن األفــراد الذيــن يقبلــون حقيقــة زواجهــم يف ســن مبكّــرة
يعتقــدون أن هــذا الســبب كان هــو املــ ّرر يف حــدوث الطــاق.
كــا ان الغالبيــة العظمــى مــن النســاء الــايت يوضّ حــن ســن الــزواج
بإعتبارهــا الســبب يف الطــاق يذكــرن السـ ّن املب ّكــرة التــي تزوجــن
بهــا .يف ســياق مــوازي فــإن معظــم الرجــال الذيــن أشــاروا إىل هــذا
الوضــع ذكــروا أن عمــر أزواجهــم كان صغـرا ً وأن هــذا الوضــع كان
ســبباً يف الطــاق .يظهــر مــن ذلــك أن األف ـراد ســواء مــن الطرفــن
يعتــرون أن الــزواج يف ســن مبكــ ّرة يعتــر مشــكلة تعمــل عــى
التأثــر بشــكل عــام.
الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد الذيــن وضّ حــوا حــدوث الطــاق
وفــق أســباب عــدم معرفــة الــزوج بالقــدر الــكايف قبــل الــزواج
يذكــرن مســؤوليتهم الشــخصية يف هــذا املوضــوع .حيــث يعتقــد
األفــراد أنهــم مل يكونــوا عــى إســتعداد تــام يف مواجهــة انــواع
املشــاكل التــي حدثــت مــع أزواجهــم خــال فــرة الــزواج كــا
يشــرون إىل أن الســبب يف ذلــك هــو عــدم معرفــة األزواج بالقــدر
الــكايف .بنســبة منخفضــة يتواجــد األفــراد الذيــن أوضحــوا أن
الطــرف اآلخــر مل يعـ ّرف عــن نفســه بالقــدرة الــكايف فــرة التعــارف
او الخطبــة وانــه أخفــى بعــض الجوانــب الســلبية .وضّ ــح األفـراد ان
عــدم املعرفــة بالقــدر الــكايف قبــل الــزواج يؤثــر عــى مســار ســر
العالقــة مــا يــؤدي إىل إنتهــاء كل مــن الطرفــن يف مســار مختلــف.
يف الحــاالت التــي يحــدث فيهــا الطــاق وفــق أنــواع أســباب املعتقد
أو املذهــب فــإن معظــم األفـراد يشــرون إىل أن التدفــق الطبيعــي
العــام للعالقــة قــد تدهــور وفــق هــذا الســبب .يتواجــد عــدد
قليــل مــن األف ـراد ممــن أشــار إىل املعتقــد أو املذهــب املختلــف
للزوج.
زواج األقــارب تــم ذكــره بنســبة قليلــة جــدا ً يف م ـ ّررات الطــاق
عــن طريــق األف ـراد حيــث تــم نقلــه يف شــكل مشــكلة مرتبطــة
بالعالقــة نفســها.
تقريب ـاً جميــع األف ـراد الذيــن أشــاروا إىل الواجبــات واملســؤوليات
املنزليــة بإعتبارهــا مــن مـ ّررات الطــاق يو ّجهــون اإلتهامــات مــع
إلقــاء الالمئــة عــى أزواجهــم الســابقني يف هــذا الصــدد .جميــع
اإلجابــات التــي تــم تقدميهــا أظهــرت بــروز أدوار كل مــن الرجــال
والنســاء بشــكل واضــح .باإلضافــة إىل ذلــك كانــت هنــاك نســبة
قليلــة مــن األفـراد الذيــن ذكــروا عــدم إلتزامهــم بتنفيــذ الواجبــات
واملســؤوليات املنزليــة امللقــاة عــى عاتقهــم.
أ ّمــا يف حالــة الــزواج الــذي ينتهــي وفــق أســباب املشــاكل
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املتعلّقــة باألطفــال فــإن الفــرد يح ّمــل املســؤولية إىل نفســه وزوجه
وإىل العالقــة والعوامــل الخارجيــة .حيــث أن الغالبيــة العظمــى
مــن األفـراد أشــاروا إىل أن أزواجهــم مل يهت ّمــوا برعايــة األطفــال مــع
ذكرهــم بشــكل نــادر بأنهــم مل يكونــوا مســؤولني يف هــذا الصــدد.
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نســبة منخفضــة مــن أنــواع األوضــاع
التــي كان فيهــا األطفــال باألخــص البالغــن ســبباً ومـ ّررا ً يف الطــاق.
يف األوضــاع التــي تــم فيهــا تحديــد الحيــاة الجنســية بإعتبارهــا
مــن مــ ّررات الطــاق فــإن األفــراد أشــاروا بشــكل أســايس إىل
عــدم التوافــق الجنــي بينهــم وبــن أزواجهــم .مــن ناحيــة أخــرى
فقــد ظهــرت بشــكل متك ـ ّرر بــن النســاء انــواع الحــوادث التــي
مــارس فيهــا عليهــن االزواج أنــواع العنــف الجنــي .مــن الجديــر
باإلهتــام إلقــاء األفـراد املســؤولية عــى أنفســهم يف حالــة الطــاق
وفــق األســباب املتعلّقــة بالحيــاة الجنســية.
يتواجــد عــدد قليــل مــن الزيجــات التــي إنتهــت وفــق
أنــواع األســباب املتعلّقــة بالحصــول عــى األطفــال حيــث
يظهــر فيهــا إلقــاء الالمئــة عــى الطــرف اآلخــر بشــكل عــام .حيــث
حدثــت أنــواع حــاالت الطــاق نتيجــة عــدم رغبــة الــزوج الســابق
يف الحصــول عــى األطفــال او بســبب عقــم الــزوج الســابق.
يف االوضــاع التــي تــم فيهــا تحديــد االمــراض بإعتبارهــا
مــن مــ ّررات الطــاق فــإن الطــرف الــذي يتــم تحميلــه
املســؤولية هــو الطــرف الــذي طُلــب منــه الطــاق بشــكل
متكــ ّرر .إصابــة أحــد األفــراد باملــرض (األطفــال ،الفــرد
نفســه أو فــرد مــن أرسة الــزوج) يعتــر مــن مــ ّررات
الــزواج التــي اليســيطر عليهــا األفــراد كــا تحمــل أهميــة
لدرجــة إصابــة الشــخص الــذي طُلــب منــه الطــاق باملــرض
أيضــاً .يظهــر أيضــاً أنــواع الحــاالت التــي يحــدث فيهــا الطــاق
نســبة ملــرض الفــرد نفســه والتــي تعتــر حــاالت غــر متكــررة
بصفــة كثــرة.
 .3.6مراحل فرتة الطالق
 .1.3.6تكوين فكرة الطالق
يف إطــار املقابــات املتع ّمقــة التــي متّــت مــع األف ـراد تــم تقييــم
األف ـراد ملراحــل الــزواج وأســباب الطــاق كــا تــم عــرض كيفيــة
مفصــل.
تط ـ ّور مراحــل الطــاق بشــكل ّ
 .1.1.3.6األوضــاع التــي تــم فيهــا التفكــر يف الطــاق للمــ ّرة
االوىل
خــال املقابــات تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد فيــا يختــص
باملرحلــة التــي ف ّكــروا فيهــا يف الطــاق للمـ ّرة االوىل .ميكــن تصنيف

األفـراد إىل ثالثــة مجموعــات أساســية حيــث املجموعــة األوىل هــي
التــي ف ّكــرت يف األمــر يف الف ـرات االوىل مــن الــزواج واملجموعــة
الثانيــة هــي التــي ف ّكــرت يف األمــر يف فــرة نضــوج الــزواج واألخــرة
هــي التــي فكّــرت يف األمــر يف الســنوات األخــرة مــن الــزواج.
ذكــرت دراســات  TBNAللعــام  2008أيض ـاً مواقــف مشــابهه.
خــال الدراســة تــم توجيــه الســؤال إىل األف ـراد عــن الفــرة التــي
تــم فيهــا البــدء يف التفكــر يف الطــاق ألول مـ ّرة .أظهــرت الدراســة
أن حــوايل نصــف األف ـراد ( )٪43مــن الذيــن إســتم ّرت زيجاتهــم
لفــرة خمســة أعــوام أو أقــل قــد ف ّكــروا يف الطــاق منــذ العــام
األول .أمــأذ األفــراد الذيــن إســتم ّرت زيجاتهــم لفــرة أكــر مــن
 15عــام فــإن نصفهــم ( )٪52قــد بــدأ يف التفكــر يف الــزواج منــذ
العــام  .10أمــأ املتزوجــن لفــرة مابــن  15-6عــام فقــد أفــادوا
أن فكــرة الطــاق ظهــرت بشــكل أكــر يف فــرة نضــوج الــزواج
(.)ASAGEM, 2008
“كنــت أفكّــر يف األمــر منــذ األيــام االوىل .حيــث علمــت
أن هــذا األمــر لــن يســتمر عندمــا رأيــت عــدم اإلتفــاق
بينهــا وبــن إبنــي ووالــدي ولكننــي منحــت الفرصــة
قليــاً حيــث إعتــرت أن التغيــر ممكــن وأنتظــرت
حتــى تعتــاد عــى األمــر”( .رجــل ،شــال رشق األناضــول45 ،
عــام).
“بــدأت يف التفكــر يف الطــاق قبــل  10أعــوام مــن اليــوم.
مبعنــى أننــي بــدأت يف التفكــر تدريجيــاً يف األمــر يف العــام
 10مــن فــرة الــزواج الكاملــة  18عــام”( .إمــرأة ،وســط
األناضــول 39 ،عــام).
“كنــت يف عمــر  35عندمــا ت ّزوجنــا يف العــام  1989وإســتمر
الــزواج حتــى العــام  .2002إتخــذت هــذا الق ـرار بعــد فــرة
ثالثــة عــرة عــام”( .إمــرأة ،إســطنبول 46 ،عــام).
“يف الفــرة االخــرة مــن الــزواج...كان الحــزن يســتمر بشــكل أو
بآخــر حيــث أتخــذت الق ـرار عنــد التفكــر مــا إذا كان العمــر
كلّــه ســيكون بهــذه الطريقــة .تح ّدثــت معهــا وأخربتهــا أننــي
ال أرغــب يف اإلســتمرار بهــذا الشــكل( .”...رجــل ،رشق مرمــرة،
 32عــام).
عنــد الســؤال عــن التفكــر يف الطــاق ألول مـ ّرة وضــع الكثــر مــن
األفــراد العالقــة بــن األمــر وبــن تاريــخ الــزواج كــا أن بعــض
رصفــات
األف ـراد وباألخــص مــن النســاء أعربــن عــى أن أنــواع الت ّ
والســلوكيات التــي صــدرت مــن أزواجهــن مثــل املناقشــات
الشــديدة أو أنــواع الســلوكيات التــي تحتــوي عــى العنــف أو
أنــواع الحرمــان يف داخــل املنــزل (الحجــز ،اإلفــاس) والخيانــة/أو
التعـ ّرض للخيانــة جميعهــا كانــت ذات دور فاعــل يف تحديــد بداية
التفكــر يف الطــاق.

أنــا أصــاً كنــت أعيــش لوحــدي .مل يكــن مــن املنطقــي أن
يســتمر الــزواج عــى الرغــم مــن تر ّعــي للخيانــة .مل تكــن
تغــرت
هنــاك مشــكلة قبــل معرفتــي بهــذا األمــر .ولكــن ّ
األفــكار بعــد معرفــة الحقيقــة .أول م ـ ّرة بــدأت أشــك فيهــا ك ّنــا
متزوجــن قبــل فــرة ســتة أشــهر منهــا”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة،
 40عــام).
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األرستــن”( .رجــل ،وســط األناضــول 31 ،عــام).
“فكّــرت يف األمــر يف الســنة الثانيــة مــن الــزواج.
الســبب يف ذلــك كان عــدم عمــل زوجــي أو عملــه
بشــكل قــري األمــر الــذي إضطـ ّرين إىل العمــل وتســيري أمــور
املنــزل”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 36 ،عــام).

“إتخــذت القـرار يف اليــوم الــذي تع ّرضــت فيــه للــرب واأليــام
جــزء كبــر مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
الثالثــة التــي تبعتــه .هــو مل يكــن يف املنــزل .كانــت أ ّمــي
ذكــراو أنهــم بعــد تفكريهــم يف الطــاق بفــرة وجيــزة
تأخــذين معهــا”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 26 ،عــام).
تح ّركــوا إىل تنفيــذ الطــاق .بصفــة عا ّمــة تختلــف هــذه
الفــرة الزمنيــة مــن بضعــة أيــام إىل واحــد عــام .كــا أشــار
“إتخذنــا القــرار النهــايئ بعــد تلــك املشــاجرة .كان هنــاك
األفــراد أنــه بعــد فــرة قصــرة مــن إتخاذهــم لهــذا القــرار
حديــث عــن الطــاق قبــل ذلــك .ك ّنــا نصــر مــن أجــل الطفــل.
ق ّدمــوا املذكــرة للدعــوى القضائيــة وبــدأوا يف تقديــم طلــب
حــدث شــجار آخــر قبــل ذلــك حيــث تح ّدثــت فيــه أن
اإلجــراءات القضائيــة .تــم رسد النتائــج املتعلّقــة بهــذا األمــر يف
25
الجــدول
االمــر إنتهــى ولكــن منحتهــا فرصــة أخــرة وفــق الدعــم مــن
.
الجدول  .25الفرتة املنقضية بني إتخاذ القرار بالطالق وبني تقديم الطلب الرسمي بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية()%
املجموع

العدد
410

أقل من  1شهر

النساء
الرجال

210
200

38,1
41,0

22,4
26,0

سن  34سنة فام دون
سن  34سنة فام فوق

115
295

42,6
38,3

23,5
24,4

غري متعلم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

224
116
70

42,4
40,5
28,6

20,5
27,6
30,0

أقل من  3سنة

 10 – 6سنة
أكرث من  10سنة

67
51
97
195

37,3
37,3
41,2
40,0

28,4
29,4
23,7
21,5

ال يوجد أطفال
 2 – 1طفل
 2طفل فام فوق

47
264
99

44,7
39,4
37,4

19,2
27,3
18,2

5–4

39,5

 2 – 1شهر
24,2

حيــث يظهــر أن نســبة  ٪64مــن األفـراد ق ّدمــوا طلبــات الطالق يف
غضــون فــرة  2شــهر .أ ّمــا األفـراد الذيــن إســتم ّرت فــرة زواجهــم
أكــر مــن  10أعــوام فــإن فــرة إتخاذهــم القـرار وتقديــم الطلــب
كانــت أطــول مــن الناحيــة الزمنيــة .بعبــارات أخــرى تنفيــذ قـرار
الطــاق عــى أرض الواقــع إســتغرق فــرة زمنيــة أطــول بالنســبة
لالفـراد املتزوجــن لفــرة عــرة أعــوام وأكــر.
بالنســبة يل فقــد عرفــت أن االمــر لــن يتصحــح بعــد فــرة ســتة

أشــهر وإتخــذت الق ـرار بالطــاق”( .إمــرأة ،غــرب األناضــول47 ،

عــام).

 6 – 3شهر

17,8

الجنس

17,6
18,0

مجموعات األعامر
15,7
18,6

التعليم

19,2
12,1
22,9

فرتة الزواج
22,4
13,7
17,5
17,4

إنجاب األطفال
21,3
16,7
19,2

أكرث من  6شهور
18,5
21,9
15,0
18,3
18,6

املجموع
100
100
100
100
100

املتوسط (شهر)
6,8
7,6
5,9
6,3
6,9

17,9
19,8
18,6

100
100
100

6,8
5,8
8,4

11,9
19,6
17,5
21,0

100
100
100
100

3,2
4,2
5,3
9,4

14,9
16,7
25,3

100
100
100

4,7
6,2
9,3

“إتخذنــا القــرار بعــد حجــوايل فــرة مثانيــة أشــهر...
ذهبنــا ســوية إىل املحكمــة وإفتتحنــا القضيــة وتــم تحديــد
الجلســة بعــد خمســة عــرة يــوم وحــدث الطــاق”( .رجــل،
إســطنبول 30 ،عــام).
“مل تكــن الفــرة طويلــة .لقــد تركــت املنــزل مبــارشة.
كنــت دامئ ـاً أظــل يف حــرة مــن أمــري عندمــا أف ّكــر يف األمــر
هــل عــي أن أفعلــه أو ال .مــا هــي الفــرة التــي قضيتهــا يف
ذكل؟ رمبــا واحــد أســبوع”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط،
 25عــام).
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“إتخــذت القـرار يف ذلــك اليــوم .كنــت قــد إتخذتــه مــن قبــل
ولكنــه كان أكيــدا ً يف تلــك اللحظــة .لقــد أرشعــت الســفن يف
ذاك اليــوم( .”...رجــل ،إســطنبول 38 ،عــام).
 .2.3.6اإلعتبــارات التــي تــؤدي إىل تســهيل أو تعقيــد قــرار
الطــاق
 .1.2.3.6العوائق الشــخصية والثقافية واالجتامعية
وفــق املقابــات التــي أجريــت مــع األف ـراد يظهــر أن جــزءا ً مــن
األفـراد مل يســتطع إتخــاذ هــذا القـرار عــى الفــور عــى الرغــم من
التفكــر يف الطــاق مــن قبــل .يظهــر هــذا األمــر بشــكل أكــر لــدى
النســاء .حيــث أنهــن يتخــذن قــرار الطــاق بعــد الفتكــر ألول
مـ ّرة بفــرة  1عــام كــا تكــون هــذه الفــرة أطــول لنســاء أخريات.
كــا أن بعــض مــن النســاء بف ّكــرن يف الطــاق طــوال فــرة الــزواج
إلّ أن التحـ ّرك يف املوضــوع إســتغرق منهــن ســنوات عديــدة.
“إنتظــرت فــرة ثالثــة أعــوام .كنــت اظــن أنــه ميكــن ان يحــر
ويتحســن ويعــود إىل أطفالــه ويعــود إلينــا .يف نهايــة املطــاف
مل يحــدث شــئ مــن هــذا القبيــل...كان ميكــن لــه العــودة إذا
دعمتــه أرستــه واخذتــه ليتعــاىف ولكــن أرستــه تركتــه وهــو
تركنــا( .”...إمــرأة ،وســط األنضــول 33 ،عــام).
إنتهــى كل شــئ بشــكل رســمي يف العــام  .2003أنتظــرت
كثــرا ً عــى أمــل أن يتعــاىف ويتحســن بعــد تلقــي العــاج
ولكــن مل يحــدث شــئ مــن هــذا القبيــل .مل يحــدث شــئ”.
(إمــرأة 47 ،عــام ،إســطنبول).
يظهــر عــدم إتخــاذ القـرار بالطــاق عــن طريــق االزواج ســواء كان
عــن طريــق النســاء أو الرجــال وفــق املـ ّرر األســايس بــأن الطــاق
ميكــن أن يؤثــر عــى األطفــال بشــكل ســئ .بشــكل مشــابهه
أظهــرت دراســة  TBNAللعــام  2008بــأن موضــوع األطفــال
يعتــر عائقــا ً أساســيا ً يف طريــق الطــاق (ASAGEM,( )٪56
.)2008
“لقــد عشــنا معـاً لثالثــة أعــوام .مل يكــن هنــاك عائــق ومل أكــن
أرغــب يف الطــاق .كان هنالــك أطفــال .أنهــم العائــق األكــر.
مل أكــن أرغــب يف أن أحــر لألطفــال ام أخــرى .كنــت أصــر
دامئ ـاً حتــى أل أحــر لهــم أم أخــرى”( .رجــل البحــر األبيــض
املتوســط 34 ،عــام).
“كان األطفــال صغــارا ً لــذا إضطررنــا إىل املقاومــة .علمــت
أنــه لــن يحــدث شــئ بعــد ذلــك .إنتهــى املوضــوع بعــد أخــذ
املوافقــة مــن االطفــال .ق ّدمــت املذكّــرة مــع التوضيــح ان

االطفــال ســيمكثون مــع األب”( .رجــل ،منطقــة إيجــة54 ،

عــام).

“يف واقــع األمــر أنــا كنــت أف ّكــر يف األمــر منــذ فــرة طويلــة
ولكــن األطفــال منعــوين مــن ذلــك”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 39 ،عــام).
لــكل مــن الرجــال والنســاء يعتــر الشــعور واألحســاس
بفقــدان األرسة والخــوف مــن التواجــد يف وحــدة مــن
األمــور والقضايــا التــي وقفــت عائقــاً يف وجــه الطــاق .حيــث
تــم توضيــح هــذا األمــر بشــكل مشــابه مــن خــال أعــال
أخــرى يف إشــارة إىل أن املخــاوف مــن “العــودة إىل العزوبيــة
مــرة أخــرة” أو “عــدم الحصــول عــى األرسة” والتــي
جميعهــا تحمــل املوضــوع مــن املســاحة الخاصــة إىل
املنصــة اإلجتامعيــة مــع تواجــد أنــواع الدراســات املختلفــة
ّ
Guttman
1993
(
الصــدد
هــذا
يف
ّــت
مت
التــي
) .كــا أن
انــواع اإلشــارات التــي تــم ذكرهــا فيــا يختــص بشــكل املتــز ّوج
(البلــوغ ،اإلح ـرام) هــي أيض ـاً تعتــر مــن االوضــاع التــي تجعــل
األفــراد يخطــون خطــوة إىل الــوراء بعيــدا ً عــن الطــاق وفــق
األوضــاع التــي تــم توضيحهــا يف الدراســات التــي متّــت يف
األعوام  1980و .1990
باألخــص يظهــر قلــق النســاء مــن عيشــهن الحيــاة يف محيــط
مــن الضغــوط اإلجتامعيــة بإعتبــار املــرأة مطلّقــة .تهيمــن عــى
املجتمــع فكــرة أن النســاء املطلّقــات يتع ّرضــن إىل التهميــش أو
اإلســتحقار أو يتع ّرضــن إىل أنــواع اإلهتــام الجنــي الغــر مرغوب
فيــه .لهــذا الســبب ميكــن القــول أن النســاء يؤخــرن الطــاق
كاملــا كان ذلــك ممكن ـاً .كــا أنــه يف حالــة عــدم مقــدرة النســاء
يف الحصــول عــى الدعــم الــكايف مــن البيئــة القريبــة فإنهــن
اليســتطعن طلــب الطــاق نتيجــة لخوفهــن مــن عــدم املقــدرة
عــى مجابهــة الضغــوط اإلجتامعيــة.
“أنــت إمــرأة يف نهايــة املطــاف وتخافــن مــن أن يحــدث شــئ
مــا .املــرأة مختلفــة يف مجتمعنــا ( )...ينظــرون إليهــا بنظــرة
ســيئة وكيــف ميكننــي قــول ذلــك ؟ يحاولــون إســتغاللك مــن
الناحيــة الجنســية .لهــذا الســبب كنــت أضغــط عــى مشــاعري
كث ـرا ً( .”...إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 39 ،عــام).
إحــدى امل ـ ّررات االخــرى يف عــدم إتخــاذ النســاء لق ـرار الطــاق
عــى الرغــم مــن عيشــهن للمشــاكل هــي أنــواع املشــاكل املاديــة
التــي تظهــر لهــا بعــد الطــاق .نســبة مشــاركة املــرأة العاملــة
منخفضــة يف تركيــا ( )TÜİK, 2014كــا ان حصولهــا عــى
امللكيــات واالمــاك محــدود أيضـاً يف تركيــا ()ATGHM, 2014
مــا يعتــر مــن القضايــا التــي تؤكــد هــذه املخــاوف.

“كانــت لــدي مخــاوف مــن النواحــي املاديــة .كنــت أخــاف أن
ال أكــون كافيــة ألطفــايل .ال أعــرف .فاملنــزل هــو منــزل وراثــة
يف نهايــة األمــر وميكــن أن يكــون موجــودا ً اليــوم وغــر موجود
بالغــد .ميكــن أن يتــم بيعــه .مــا الــذي ســنفعله حينهــا ؟ “.
(إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط39 ،عــام).
“مــاذا ميكننــي فعلــه؟ مــاذا ســأصنع إذا حــدث الطــاق ؟ ال
أعــرف أي شــئ .أنــا جاهلــة .مل أعمــل يف أي وظيفــة .ال أعــرف
العــامل الخارجــي .مــاذا ميكننــي أن أعمــل ،كيــف ميكننــي أن
أعمــل ؟ “ (إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
خــال الفــرات التــي يتــم فيهــا تكويــن فكــرة الطــاق تظهــر
أنــواع املواقــف مثــل الســام مــع الــزوج أو تــرك املنــزل لفــرة
واإلنفصــال لفــرة أو املواصلــة يف الــزواج يف نفــس املنــزل دون
تواجــد أي نــوع مــن التواصــل .ينتهــي الــزواج بنتيجــة الطــاق
يف حالــة الوصــول إىل القناعــة القويّــة بعــدم إمكانيــة إســتمرار
هــذا الــزواج.
“كــا قلــت مــن قبــل .إتخــذت القــرار قبــل ثالثــة أعــوام
ولك ّننــي حصلــت عــى الطــاق بعــد فــرة ثالثــة أعــوام .إذا
كنــت ستســأل ملــاذا فأنــا حاولــت منح الفرصــة لذلك اإلنســان.
كنــت أرغــب بالطــاق ولكــن اإلنســان يســتحق الفرصــة يف
نهايــة املطــاف حتــى وإن كان مخطئـاً .أنــا أعطيتــه فرصــة يف
هــذا األمــر”( .إمــرأة ،رشق األناضــول 32 ،عــام).
“ف ّكــرت يف األمــر كث ـرا ً .تجــاوزت عــن ذلــك ثــم ف ّكــرت ثــم
رجعــت .كنــت أرجــع عــن التفكــر بشــكل عــام .مل أكــن
ربــا يــرك
أســتطيع الطــاق ألجــل األطفــال .كنــت أقــول أنــه ّ
هــذه العــادة .يف نهايــة مللــت كان ميــارس العنــف ويرفــع
نصــل الســكني والهجــوم مبعنــى أنــه صنــع كل شــئ ()...
أعتقــد أن صــر اإلنســان لــه حــدود( .”...إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 33 ،عــام).
 .2.2.3.6تأثــر املواضيع القانونية يف قرار الطالق
تــم توجيــه الســؤال لألفـراد فيــا يختــص مبــدى أهم ّيــة املواضيــع
القانونيــة وتأثريهــا يف قــرارات الطــاق .الغالبيــة العظمــى مــن
األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أفــادوا بــأن املواضيــع
القانونيــة مثــل تقاســم األمــوال واملمتلــكات والواليــة والوصايــة
عــى االطفــال والتعويضــات والنفقــة التعتــر ذات تأثــر عــى
إتخــاذ ق ـرارات الطــاق.
أفــاد العديــد مــن النســاء والرجــال أنهــم إتخــذوا قـرارات الطــاق
بــان تكــون “الطــاق فقــط” دون تقديــم أي نــوع مــن الطلبــات

99

املاديــة .باألخــص يف انــواع األزواج الذيــن يحــدث بينهــم الطــاق
بالتفــاوض حيــث يظهــر عدمــك تواجــد اهميــة للمواضيــع
القانونيــة مــع تقديــم ألقــل قــدر مــن الطلبــات للتقـ ّدم يف مراحــل
الطــاق عــى وجــه الرسعــة.
“مل أكــن أســتطيع رؤيــة أي شــئ آخــر بعــد إتخــاذي الق ـرار
بالطــاق .أي شــئ( .”...إمــرأة ،غــرب األناضــول 49 ،عــام،
طــاق بالتفــاوض).
“قلــت أننــي ســأرفع الدعــوى القضائيــة ولكنــه قــال ليــس
عليــك ذلــك فليــس هنــاك داعــي للمنرصفــات ،إذا حــدث
الطــاق عــن طريــق التفــاوض فإنــه ميكننــا الطــاق يف جلســة
واحــدة فقــط”( .إمــرأة ،وســط األناضــول 40 ،عــام ،طــاق
بالتفــاوض).
مصممــة عــى قـراري لدرجة
“أبــدا ً .مل أف ّكــر يف أي شــئ .كنــت ّ
أننــي قلــت أننــي ســأنام بجــوار الرسايــا العدليــة .حيــث
كانــوا ســيفعلون مــا أطلبــه يف غضــون عــرة دقائــق فقــط.
مل أواجــه الصعوبــات”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط31 ،
عــام ،طــاق بالتفــاوض).
“أبــدا ً ...كنــت أرغــب يف الخــاص فقــط .كان هــديف هــو

التخلّــص مــن املشــاكل”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول27 ،

عــام ،طــاق بالتفــاوض).

تتواجــد نقطــة أخــرى مثــرة لإلهتــام هــي عــدم تواجــد أهميــة
للمواضيــع القانونيــة يف الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد الذيــن
يحــدث بينهــم الطــاق وفــق النزاعــات .حيــث أن األفــراد
املطلّقــن وفــق النزاعــات هــم أيضــاً مل يق ّدمــوا أي نــوع مــن
الطلبــات املاديــة مــن االزواج حيــث أفــادوا أنهــم إتخــذوا ق ـرار
الطــاق دون طلــب أي شــئ .ميكــن أن يتــم ربــط هــذا الوضــع
بأنــواع املشــاكل خــال فــرة الــزواج والتــي أ ّدت إىل تدهــور
الحالــة النفســية للشــخص إلتخــاذ القــرار بالطــاق .باإلضافــة
إىل ذلــك ميكــن تفســر هــذا الوضــع بــأن األفــراد مل يفكّــروا يف
املواضيــع القانونيــة خــال إتخاذهــم القــرار بالطــاق إلّ أنهــم
ق ّدمــوا الطلبــات فيــا يختــص هــذه املواضيــع مــع بدايــة مراحــل
املحاكمــة القضائيــة.
“أبــدا ً أبــدا ً .مل أطلــب أي شــئ .مل تكــن عينــي عــى املمتلــكات
عــى اإلطــاق .مل أطلــب ومل أقـ ّدم طلبــات .مبعنــى أنــه ميكنني
أخــذ هــذا أو ذاك .مل يكــن هنــاك أشــياء مــن هــذا القبيــل”...
(إمــرأة ،إســطنبول 33 ،عــام ،طــاق بالنـزاع).
“مل أطلــب أي شــئ بأســمي ســواء كان مــن األثاثــات يف املنــزل
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أو النفقــة والتعويضــات مــن النواحــي املاديــة”( .إمــرأة ،وســط
األناضــول 42 ،عــام ،طــاق بالنـزاع).
جــزء مــن األفــراد الذيــن أشــاروا إىل أنهــم مل يفكّــروا يف أنــواع
املواضيــع القضائيــة التــي تتمحــور عــى املحــاور املاديــة مثــل
النفقــة والتعويضــات وتقاســم االمــوال واملمتلــكات أوضحــوا أيضـاً
بــأن املنــزل كان محرومـاً مــن تواجــد املمتلــكات والنواحــي املادية.
حيــث أنــه عــدم تواجــد أي نــوع مــن املمتلــكات التــي ميكــن
إدخالهــا يف نظــام امللكيــات وعــدم تواجــد القــدرة والقـ ّوة املاديــة
الكافيــة مــن االزواج لطلــب النفقــة والتعويضــات كانــت هــي
األســباب التــي تــؤدي إىل أن مثــل هــذه الطلبــات لــن تــؤدي إىل أي
نــوع مــن النتائــج يف نهايــة املطــاف.
“أبــدا ً .أنــا مل أطلــب أي شــئ .مل يكــن ليمنحنــي أي شــئ إذا
كنــت طلبــت .مل يكــن لديــه تأمــن يف تلــك األوقــات .وليــس
لديــه األمــوال التــي ميكــن أن تأخذهــا منــه الدولــة .كان يعمل
يف وظائــف بــدون تأمــن”( .إمــرأة ،غــرب البحــر األســود49 ،
عــام).
“أبــدا ً أبــدا ً كان غــريض األســايس هــو الطــاق فقــط .مل يكــن
مه ـاً أن يتــم منــح النفقــة أو التعويضــات( .”...رجــل ،وســط
األناضــول 37 ،عــام).
“مل يكــن لدينــا ممتلــكات .لدينــا مــكان بغرفــة وقاعــة 1+1

حيــث تــم رشاء الشـقّة مــع مســاعدة األقــارب .تســكن زوجتي
الســابقة هنــاك”( .رجــل ،إســطنبول 54 ،عــام).

أشــار جــزء صغــر مــن األفــراد إىل أن املواضيــع مثــل الواليــة
والوصايــة وتقاســم األمــوال واملمتلــكات كانــت مــن املواضيــع
الحتميــة يف قــرار الطــاق .حيــث أن األفــراد الذيــن أشــاروا إىل
أهميّــة املواضيــع القانونيــة يف قــرار الطــاق بــدأوا يف املراحــل
القضائيــة دون الوصــول إىل إتفــاق متبــادل مــع أزواجهــم.
كان الوضــع أســهل يف إتخــاذ القــرارات بالطــاق عــن طريــق
األف ـراد الذيــن كانــوا متأكديــن مــن أن الــزوج لــن يطلــب واليــة
أو وصايــة األطفــال مــا جلعهــم متأكديــن مــن أن هــذه املواضيــع
ســيتم منحهــا إليــه .األوضــاع املخالفــة لذلــك والتــي تحــوي القلــق
مــن عــدم منــح الواليــة أو الوصايــة كانــت تــؤدي إىل تجــاوز إتخــاذ
القــرار بالطــاق أو تعليقــه .يف هــذا الســياق اليبــدأ األفــراد أي
نــوع مــن اإلجـراءات القضائيــة التــي اليكونــوا متأكديــن فيهــا مــن
حصولهــم عــى الواليــة والوصايــة عــى األطفــال.
“فكــريت الوحيــدة كانــت يف ذلــك الوقــت هــي التخلّــص مــن
ذلــك اإلنســان .لقــد وضعــت عليــه رشط ـاً .لقــد كان خائف ـاً.

حيــث ف ّكــر يف أننــي ســأحصل عــى النفقــة منــه عنــد الطــاق.
قلــت لــه التجعــل األمــور صعبــة .أعطنــي أطفــايل فقــط وهــذا
كايف بالنســبة إيل”( .إمــرأة ،وســط األناضــول 32 ،عــام).
“رغبــت يف عقــد إتفــاق قبــل الذهــاب إىل املحكمــة .أنــت أحد
األطفــال وأعطنــي اآلخــر( .”...إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول،
 36عــام).
“أبــدا ً  .مل أطلــب أي شــئ .كنــت أرغــب يف الحصــول عــى
واليــة األطفــال فقــط .وأننــي ســأكون ســعيدة لــو حصلــت
عــى الطــاق .مل أطلــب أي شــئ .وال أطلــب حتــى اآلن.”...
(إمــرأة ،وســط األناضــول 34 ،عــام).
“أعطتنــي طفــي .إتفقنــا .أعطيتهــا منرصفاتهــا .ذهبنــا وحل ّينــا
كل شــئ .حــدث الطــاق”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط،
 31عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك يظهــر أنــواع األفــراد الذيــن طلبــوا الطــاق
مــع تقديــم أنــواع الطلبــات املرتكــزة عــى املحــاور املاديــة .لهــذا
الســبب يتضــح أنــه يتــم اإلجتــاع مــع االزواج ليتــم اإلتفــاق
عــى مواضيــع تقاســم األمــوال واملمتلــكات ،النفقــة والتعويضــات
ومراجعتهــا إلتخــاذ القــرار بالطــاق .ميكــن أن يكــون األفــراد
رصيــن عــى تحقيــق مطالبهــم .حتــى إن تواجــد األفــراد يف
م ّ
إطــار التوزقّعــات واملطالــب املاديــة قــد يــؤدي بهــم إىل اإلقــاع
عــن الطــاق .يظهــر هــذا الوضــع بشــكل أكــر لــدى الرجــال مــن
أصحــاب القـ ّوة اإلقتصاديــة .كــا يعمــل الرجــال يف بعــض األحيــان
عــى املســاومة يف موضــوع قـرار الطــاق وذلــك إلقنــاع الزوجــات
أو تعريضهــم للضغــط واإلكـراه حتــى اليطلــن منهــم أي نــوع مــن
املطالــب املاديــة .هــذا النــوع مــن االوضــاع قــد يــؤدي أحيانـاً إىل
إقــاع الرجــال عــن الطــاق أو إنســحاب االزواج مــن قـرار الطــاق.
باإلضافــة إىل ذلــك فــإن الغاليــة العظمــى مــن األفــراد االذيــن
أشــاروا إىل أهميــة املواضيــع القانونيــة يف مراحــل قـرار الطــاق تــم
تحديدهــم بأنهــم االط ـراف التــي طلبــت الطــاق.
“نعــم .مل يكــن ليحــدث الطــاق إذا كانــت زوجتــي طلبــت
منــي النفقــة وأشــياء مــن هــذا القبيــل .وذلــك الن الطــرف
الــذي طلــب الطــاق هــو الطــرف اآلخــر .إتفقنــا عــى أنــه
طاملــا هــي تريــد الطــاق فأنــا لــن أدفــع لهــا النفقــة .إتفقنــا
عــى هــذا النحــو”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 53 ،عــام).
“كان مــن املمكــن أن يحــدث الطــاق يف فــرة قبــل ذلــك
قبــل حــوايل عامــن .أخربتنــي أرسيت بــأن أطلــب النفقــة .ومل
يكــن يرغــب يف دفعهــا عنــد ذكــر النفقــة .كان يقــول انــه إذا
كنــت أرغــب يف النفقــة لــن يطلّقنــي وأحيانــاً كان يتحــ ّدث

بالشــتائم( .”...إمــرأة ،غــرب مرمــرة 36 ،عــام).
“بالطبــع رفعــت دعــوى قضائيــة بالتعويــض بحــوايل 100
مليــار .وأنــا قلــت لهــا أننــي لــن أدفــع ولــو ح ّتــى  1لــرة .أعلم

أن األمــوال ســتذهب إىل أرستهــا .ألن أوضاعهــم كانــت ســيئة
بعــض الشــئ”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 23 ،عــام).

“كانــت تطالــب كثــرا ً حيــث طلبــت  500ليــةر شــهرية يف
شــكل نفقــة باإلضافــة إىل طلــب مــادي آخــر .أنــا أخربتهــا
بأننــي لــن أدفــع هــذه األمــوال .هــي كانــت ترغــب يف الطــاق
للغايــة لــذا قبلــت بــكل مــا أقولــه”( .رجــل ،رشق مرمــرة39 ،
عــام).
“مل يرغــب زوجــي يف اإلنفصــال منــي .كان يقــول يل إذا رغبــت
يف رفــع دعــوى قضائيــة فالبــاب مفتــوح .مبكنــك ذلــك يف أي
وقــت .ميكنــك فتحهــا بالنــزاع الشــديد وســأواصل يف ذلــك.
إتصــل يف يــوم مــن األيــام وقــال يل إمنحينــي واليــة األطفــال
وليحــدث الطــاق .قلــت لــه الميكــن حــدوث شــئ مثــل هــذا.
وأغلقــت الهاتــف .بعــد ذلــك بــدأ يف اإلزعــاج عــى الــدوام.
يف نهايــة األمــر قلــت إن كان ســيحدث الطــاق ســأعطيه
االطفــال .أعطيتــه الطفــل وتخلّصــت منــه”( .إمــرأة ،البحــر
األبيــض املتوســط 25 ،عــام).
 .3.3.6الشــخص امل ّتخذ لقرار الطالق
تــم توجيــه الســؤال إىل األفـراد خــال املقابــات لتحديــد الشــخص
الــذي إتخــذ ق ـرار الطــاق يف بــادئ االمــر .األف ـراد الذيــن أفــادوا
بأنهــم مــن إتخــذ ق ـرار الطــاق يش ـكّلون حــوايل نصــف األف ـراد
الذيــن اجريــت معهــم املقابــات .أ ّمــا الذيــن أشــاروا إىل أن القـرار
كان صــادرا ً مــن الــزوج فهــم حــوايل الثلــث .يظهــر وضــع إتخــاذ
الق ـرار بالطــاق وفــق اإلتفــاق مــع الــزوج بصفــة أكــر (الجــدول
)26
بشــكل مــوازي فــإن أنــواع الدراســات األخــرى التــي أجريــت
يف هــذا النطــاق (;Albrecht, Bahr & Goodman, 1983

Goode, 1956; Kitson, 1992, Kaslow & Schwartz,
 )1987أوضحــت إىل أن النســاء يكونــون أكــر ميــل إلتخــاذ

القــرار بالطــاق .حيــث أن ثلثــي عــدد النســاء الــايت اجريــت
معهــن املقابــات إتخــذن قــرار الطــاق بأنفســهن كــا أشــار
حــوايل نصــف الرجــال بــان قــرار الطــاق كان صــادرا ً مــن
الزوجات.
“كان األطفــال صغــارا ً ،كانــت لــدي مخــاوف مــا يجــب عــي
فعلــه .إســتطعت التغلّــب عــى جميــع مخــاويف يف النهايــة
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وليكــن مايجــب فعلــه يف النهايــة .ذهبــت وق ّدمــت الطلــب
بعــد آخــر مــرة تعرضــت فيهــا للــرب .مل يكــن لــه خــر بهــذا
األمــر” ( .إمــرأة ،إســطنبول 49 ،عــام).
“شــعرت بأنــه كان مــن الــروري أن ننفصــل نســبة ألنــه
كان يصطنــع العديــد مــن املشــاكل...مل يكــن يه ّمنــي أي
شــئ .أصبــح الوضــع ال ُيطــاق .حيــث كانــت أفعالــه واعاملــه
تزعجنــي كثــرا ً”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 31 ،عــام).
“إتخــذت زوجتــي القـرار .حاولــت تحويلهــا عــن القـرار حتــى
اللحظــات االخــرة وقلــت لهــا يجــب أن الننفصــل .ولكــن
كانــت حالتهــا النفســية ســيئة .عصبيــة .عصبيــة لدرجــة أنهــا
قالــت أنهــا لــن تســمع أي شــخص”( .رجــل ،البحــر األبيــض
املتوســط 53 ،عــام).
“يف صبــاح يــوم مــن األيــام ق ّدمــت مــن العمــل وقالــت أننــا
ســنق ّدم طلبــا للمحكمــة مــن أجــل الطــاق .أنــا قلــت لهــا
أنتــي تنهضــن بالغضــب ســأدعك تجلســن بالــرر .فعلــت كل
مــايف وســعي حتــى اليحــدث الطــاق .ولك ّنهــا كانــت قــد إتخذ
مصمــة عليــه نهائيـاً( .”...رجــل ،جنــوب رشقــث
القـرار وكانــت ّ
األناضــول 40 ،عــام).
عنــد النظــر إىل األمــر مــن خــال الخصائــص الدميوغرافيــة األخــرى
يتضــح زيــادة مع ـ ّدالت إتخــاذ ق ـرار الطــاق بشــكل مشــرك بــن
االزواج أو عــن طريــق الــزوج مــع التقــ ّدم يف العمــر .كــا أنــه
عنــد فحــص إتخــاذ ق ـرار الطــاق عــن طريــق املســتوى العلمــي
للفــرد فإنــه يظهــر إرتفــاع نســبة األفـراد الذيــن أشــاروا إىل إتخــاذ
القـرار عــن طريــق أزواجهــم تقريبـاً يف جميــع املســتويات العلميــة
بخــاف التعليــم العــايل.
“أظــن أنــه فكّــر يف إمكانيــة توجيهــي عــى النحــو الــذي
يريــد .فهــي نظيفــة وطيبــة وأســتطيع أن أديرهــا كــا يحلــو يل
وأشــياء مــن هــذا القبيــل .ســتجلس عندمــا أقــول لهــا أجلــي
وتقــف عندمــا أقــول قفي...مثــاً كان الســبب يف اإلنفصــال
هــو أننــا ذهبنــا إىل الجولــة بجــوار أرستــه يف القريــة .مل يكــن
يعمــل بطبيعــة الحــال .قــال يل أننــي ســأمكث يف ذاك املــكان.
حيــث كان ســيدخل إىل إمتحانــات الحراســة هنــا .أخــرين
أننــي ســأمكث هنــا .أخربتــه بأننــي ال أريــد ذلــك وأنــا مازلــت
عــروس جديــدة لفــرة شــهرين فقــط( .”...إمــرأة ،رشق مرمــرة،
 33عــام ،خريجــة مرحلــة ثانويــة ،إتخــذت قــرار الطــاق
بنفســها).
“كان لديهــا حريــة إقتصاديــة وكانــت لديهــا إمكانياتهــا
الخاصــة .كانــت تعمــل .مديــرة يف رشكــة كبــرة .لهــذا كانــت
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الجدول  .26الشخص امل ّتخذ لقرار الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية()%
العدد

الذين إتخذوا
القرار بأنفسهم

الذين إتخذوا
القرار باإلتفاق

الزوجة التي إتخذت
القرار بنفسها

أخرى

ال يوجد جواب

املجموع

املجموع

410

48,8

14,6

35,6

0,7

0,2

100

النساء
الرجال

210
200

67,1
29,5

12,4
17,0

سن  34سنة فام دون
سن  34سنة فام فوق

115
295

47,8
49,2

15,7
14,2

غري متعلم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

224
116
70

49,6
48,3
47,1

12,5
11,2
27,1

أقل من  3سنة
5–4
 10 – 6سنة
أكرث من  10سنة

67
51

49,3
56,9

17,9
7,8

97
195

46,4
47,7

19,6
12,8

ال يوجد أطفال
 2 – 1طفل
 2طفل فام فوق

47
264
99

44,7
49,2
49,5

27,7
13,6
11,1

الجنس

19,5
52,5

مجموعات األعامر

التعليم

37,5
38,8
24,3

فرتة الزواج

إنجاب األطفال

تحــوز عــى حريــة نابعــة مــن هــذا األمــر .كانــت تشــعر
بالراحــة بشــكل اكــر عــى مــا أظــن .أنــا مل أكــن أضغــط
عليهــا ولكــن أظــن أنهــا كانــت ترغــب يف مزيــد مــن الراحــة”.
(رجــل ،رشق مرمــرة 39 ،عــام ،خريــج مرحلــة ثانويــة ،إتخــذ
قــرار الطــاق بنفســه).
“قالــت يل الميكــن ذلــك .ســنذهب إىل املحكمــة .أ ّمــا أنــا
فقلــت لهــا لــن أعطيــك اإلن بالطــاق .مثــال عــى ذلــك كانــت
تبحــث عــن املشــاكل يف كل شــئ .كانــت تقــول يل أنــت
التعمــل .كانــت تحــدث أشــياء غريبــة يف املنــزل باألخــص
عندمــا كانــت تحــر مــن والدهــا .كانــت تقــول أننــي ال
أعــال وال أفعــل ذلــك وأشــياء مــن هــذا القبيــل”( .رجــل،
جنــوب رشق األناضــول 40 ،عــام ،خريــج مرحلــة إبتدائيــة،
قــرار الطــاق مــن زوجتــه).
مــن الناحيــة االخــرى ترتفــع نســبة إتخــاذ القـرار بالطــاق بشــكل
مشــرك مــن األزواج بــن خريجــي التعليــم العــايل ( )٪27باملقارنــة
مــع الخريجــن مــن املســتويات العلميــة األخــرى .ميكــن تفســر
ظهــور الحصــول عــى القـرار املشــرك بــن الخريجــن مــن التعليــم
العــايل بصفــة أكــر وفــق إمكانيتهــم الوصــول إىل نقطــة اإلتفــاق
املشــرك واملتبــادل بــن الطرفــن .وفــق دراســة تايــا  TAYAالتــي
تــم فيهــا تقديــم املقرتحــات والتوصيــات مــن بيشــبينار Beşpınar

35,7
35,6

0,5
1,0
0,9
0,7
0,5
0,9
1,4

0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
0,9
0,0

100
100
100
100
100
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متــت اإلشــارة إىل أن هــذا الوضــع ينتــج وفــق أنــواع ردود األفعــال
املختلفــة التــي تنتــج مــن األفـراد مــن املســتويات العلميــة العاليــة
عنــد النقاشــات مــع األزواج حيــث يرتبــط هــذا الوضــع معهــا
بشــكل مبــارش .وفــق هــذه العالقــة فإنــه مــع زيــادة املســتوى
رصفــات التــي تعمــل عــى
العلمــي تنخفــض أنــواع الســلوكيات اولت ّ
إهانــة الــزوج أو التحقــر منــه أو اإلكـراه والضغــط .تعليــق الفــرة
يف إتخــاذ القــرار بــن األفــراد مــن أصحــاب املتويــات العلميــة
العاليــة يســاعد يف توفــر تفكــر كل مــن الطرفــن باإلضافــة إىل
وصولهــم إىل املحكمــة بعــد الحصــول عــى النقطــة املشــركة
( .)Beşpınar 2014عنــد االخــذ يف اإلعتبــار هــذه التعليقــات
يتضــح ان إمكانيــة الحصــول عــى القــرار باملشــرك باإلتفــاق
املتبــادل بــن األف ـراد مــن أصحــاب املســتويات العلميــة العاليــة
يكــون مرتفعــاً باملقارنــة مــع األفــراد مــن املســتويات العلميــة
األخــرى حيــث يتــم تفســر ذلــك يف إمكانيتهــم اإلتفــاق والوصــول
إىل نقطــة مشــركة وفــق اإلتجاهــات العديــد يف وجهــات النظــر.
“مل نكــن نتفــق كثــرا ً .تح ّدثنــا بشــكل متبــادل عــن عــدم
إحساســنا بالســعادة .منحنــا نفســنا بعــض الوقــت وإنفصلنــا
عنــد مرعفتنــا بعــدم نجــاح االمــر .مل نكــن نقــي الوقــت
املمتــع كــا هــو الحــال يف الســابق .حيــث إنتهــى العشــق.
مل نكــن نغـذّي بعضنــا البعــض بالحــب مثــل الــذي يجــب أن
يكــون بــن الرجــل واملــرأة ولك ّننــا كنــا مثــل األصدقــاء الذيــن

يعيشــون يف نفــس املنــزل .كان هــذا هــو الســبب األســايس يف
إنفصالنــا( .”...رجــل ،إســطنبول 37 ،عــام ،خريــج ماجســتري).
“ك ّنــا مع ـاً يف األســبوع املــايض وتح ّدثنــا يف هــذه األمــور .أ ّمــا
هــي فقــد جلســت وبــدأت يف البــكاء .قلــت لهــا أن ماحــدث
قــد حــدث وإنتهــى وليــس يف وســعنا فعــل شــئ”( .رجــل،
إســطنبول 38 ،عــام ،خريــج مرحلــة ثانويــة)
 .4.3.6تقـ ّرب الزوج من قرار الطالق
تــم ســؤال األفــراد عــن ردود أفعالهــم تجــاه أنــواع القــرارات
بالطــاق ســواء كانــت التــي تــم إتخاذهــا عــن طريقهــم او مــن
أزواجهــم .أفــاد نصــف األفــراد الذيــن إتخــذوا قــرار الطــاق
بأنفســهم أن أزواجهــم عارضــوا هــذا القـرار .كــا ان نســبة ثلــث
فقــط مــن االزواج دعمــوا القـرار بالطــاق .كــا أن نصــف نســبة
األفــراد املوضّ حــن بــأن قــرار الطــاق تــم إتخــاذه عــن طريــق
أزواجهــم عارضــوا الق ـرار بالطــاق كــا أفــاد الربــع فقــط بأنــه
دعــم القــرار .بإختصــار يظهــر ميــل الفــرد إىل معارضــة القــرار
بالطــاق يف حالــة عــدم صــدور القـرار عــن طريقــه (الجــدول )27
“مل ترغــب يف الطــاق .أعطيتهــا كل شــئ حتــى الحــى التــي
تــم منحنــا إياهــا يف الــزواج .أصبحــت راضيــة بعــد ذلــك”.
(رجــل ،غــرب مرمــرة 32 ،عــام).
مل أقبــل يف أي وقــت عــى اإلطــاق ،إتخــذت القــرار وفــق
توجيهــات املحامــي ووفــق القــول بأنــه يجــب عــدم الربغــة
يف شــخص اليرغبك...بعــد ذلــك ظهــرت الضغوطــات مــن بيئــة
القريبــة واألشــياء االخــرى( ”...إمــرأة ،رشق مرمــرة 33 ،عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نســبة مــن األفــراد الذيــن أجريــت
معهــم املقابــات ممــن أشــار إىل أنــه يظهــر نــوع التقـ ّرب املختلــط
 /املتوســط بــدالً مــن الدعــم أو املعارضــة للق ـرار ســواء كان تــم
إتخــاذه منــه أو مــن الــزوج حيــث تشـكّل هــذه النســبة عرشيــن
باملئــة مــن األف ـراد.
“تتخذيــن قــرارا ً ولكــن لدينــا طفلــن مــن هــذا الــزواج.
لننفصــل قليـاً .ونعــش منفصلــن لفــرة .قــال ال .لقــد قـ ّررت
ذلــك .وســيتم تطبيقــه .قلــت نعــم .ليكــن كــا ترغــب ومل أرص
عــى االمــر”( .إمــرأة ،غــرب األناضــول 34 ،عــام).

“لقــد أعــ ّدت أغراضهــا منــذ املســاء ويف الصبــاح طلبــت
ســيارة وف ّرغــت املنــزل ومل أنبــس بــأي كلمــة .شــاهدت فقــط.
مل أعــش أي شــئ .هــي ذهبــت وأنــا قبلــت ذلــك .مل أبــذل
الجهــد يف أن ترجــع مــرة أخــرى عــى اإلطــاق”( .رجــل ،رشق
مرمــرة 59 ،عــام).
“ك ّنــا نتحــدث لفــرة ســبعة أو مثانيــة ســاعات .أعطيتهــا فرصــة
حتــى الصبــاح .قلــت لهــا عليــك بالتفكــر .عليــي أن تجــدي
حكايــة منطقيــة للكذبــة التــي قلتيهــا .أنــا ســأذهب إىل
تقديــم املذكّــرة يف الصبــاح .كان هــذا هــو موقفــي .صافحتهــا،
شــكرتها ،حملــت جميــع أغــرايض وخرجــت مــن املنــزل”.
(رجــل ،غــرب مرمــرة 37 ،عــام).
 .5.3.6العالقــة مع الزوج قبل الطالق
 .1.5.3.6وضع ترك املنزل
تــم توجيــه الســؤال إىل األفـراد الذيــن اجريــت معهــم املقابــات
فيــا إذا كان قــد ظهــر لديهــم وضــع تــرك املنــزل قبــل حــدوث
الطــاق .الغالبيــة العظمــى مــن األفـراد أشــاروا إىل إنــه قــد حــدث
تــرك املنــزل عــى األقــل مــرة واحــدة قبــل الطــاق .إحــدى النقــاط
املثــرة لإلهتــام أن معظــم األفــراد الذيــن تركــوا املنــزل هــم
مــن النســاء مــع إنخفــاض نســبة الرجــال الذيــن يرتكــون املنــزل
قبــل الطــاق .هــذا الوضــع يظهــر بشــكل مغايــر يف الدراســات
االخــرى حيــث تتواجــد أنــواع الدراســات التــي توضّ ــح ان معظــم
انــواع أوضــاع تــرك املنــزل تنتــج مــن الرجــل ولهــذا الســبب يكــون
رصفــات والســلوكيات
اإلنفصــال ناتــج عــن هــذا النــوع مــن الت ّ
الناتجــة مــن الرجــل (.)Ahrons, 1980
عنــد فحــص أســباب تــرك األفـراد للمنــزل ميكــن القــول أن الســبب
األســايس فيهــا يعــود إىل اإلختــاف يف النــوع اإلجتامعــي .أ ّمــا
األســباب يف تــرك النســاء للمنــزل بصفــة عا ّمــة فيكــون يف مامرســة
العنــف مــن األزواج أو تواجــد املناقشــات الشــديدة أو الخيانــة.
“أنتهيــت مــن االمــر عنــد حــدوث نفــس الفعــل للمــرة الرابعة
والخامســة .مــن التع ـ ّرض للــرب .يف الليلــة التــي خضعــت
فيهــا للــوالدة رجعــت إىل املنــزل الجــد والــديت ووالــدة زوجــي
قــد تشــاجرا .طبع ـاً كانــت نتيجــة هــذا الشــجار عــى رأيس”.
(إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).

الجدول  .27تق ّرب الزوج من قرار الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية املتن ّوعة()%
“أنا التي إتخذت قرار الطالق”

“زوجتي هي التي إتخذت قرار الزواج”
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العدد

دعمته الزوجة /
دعمته أنا

عارض/عارضت

بالتقارب فيام بينهم /
أنا الذي دعمه

املجموع

200

30,0

48,0

20,0

100

146

26,0

51,4

17,8

100
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“إنفصلــت ألننــي تع ّرضــت للعنــف وألن زوجــي مل يكــن يعمــل.
كنــت أذهــب مــع األطفــال يف بعــض األحيــان إىل أ ّمــي .ولكّنــي
كنــت أرجــع عــى الــدوام”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 43 ،عــام).
“كان ذلــك يف العــام  2002حيــث ذهبــت مرتني .ك ّنــا متزويجني
حديثـاً يف ذلــك الوقــت .مل ننفصــل بعــد  )...( .كنــت أســكن يف
القريــة يف ذلــك الزمــان .أذكــر ذلــك جيــدا ً .كنــت قــد حــرت
مــن الخدمــة العســكرية حديثــاً .حيــث تركنــي لفــرة واحــد
عــام وســكنت مــع والدهــا”( .رجــل ،غــرب البحــر األســود44 ،
عــام).
“مل يكــن لدينــا مثــل هــذه األفعــال ولك ّنهــا فعلتهــا .حدثــت
بيننــا مشــكلة وذهبــت إىل أمهــا .كان هنالــك مــرض بعــد العــام
الثالــث مــن زواجنــا .كان يجــب عليهــا الذهــاب إىل الطبيــب .مل
أذهــب بهــا إىل الطبيــب .لــذا ذهبــت إىل أ ّمهــا حــوايل أســبوع
ومل ترجــع”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 35 ،عــام).
يف معظــم االحيــان فــإن الطــرف الــذي يــرك املنــزل يذهــب إىل منزل
األم/األب أو االخــوان .تختلــف الفـرات التــي يتــم فيهــا تــرك املنــزل.
حيــث ميكــن أن تكــون هــذه الف ـرات قصــرة وميكــن ان تســتمر
لف ـرات أشــهر مختلفــة .الزيجــات التــي حــدث فيهــا وضــع تــرك
املنــزل خــال فــرة الــزواج يختلــف مــن م ـ ّرات متعــددة بف ـرات
قصــرة إىل م ـ ّرات قليلــة بف ـرات طويلــة.
“يف الســابق كان هنــاك ذهــاب ومجــئ مل ـ ّرات عديــدة .حيــث
مكــث مــع أمــه أســبوع واٍســبوعني وثالثــة األمــر الــذي كان
كثــرا ً”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 32 ،عــام).
“هــو مل يــرك املنــزل ولكننــي ذهبــت إىل أمــي عندمــا كنــت
حامــل وذلــك للقيــام بأعــال املراقبــة يف املستشــفى .مكثــت
هنــاك عامــن”( .إمــرأة ،رشق مرمــرة 37 ،عــام).
“غضبــت وذهبــت يف مـرات مختلفــة .طبعـاً ليــس كذبـاً .تركــت
املنــزل .كــا قلــت كنــا نتشــاجر كث ـرا ً .مل أســتطع التحمــل ومل
أســتطع املقاومــة .أخــذت األطفــال وذهبــت .أخــذت االطفــال
وذهبــت ال أعلــم إن كان ذلــك مرتــن أو ثالثــة مــرات .مل
أكــن اتركهــم .مكثــت مــع أيب أربعــة أعــوام”( .إمــرأة ،وســط
ألناضــول 37 ،عــام).
“كانــت تذهــب إىل إمهــا ومتكــث هنــاك حــوايل واحــد شــهر .ثم
يتــم اإلجتــاع بيننــا مــرة أخــرى .كان تتــرف كــا يحلــو لهــا.
يف الســابق كانــت تذهــب عندمــا كنــت يف العمــل .أســألها أيــن
أنــت ؟ فتقــول أنــا موجــودة هنــا .أعطنــي خـرا ً بذلــك .كانــت
تذهــب وأنــا امكــث يف املنــزل .بعــد ذلــك يدخــل الكبــار يف

الوســاطة .ليتــم جمعنــا مــرة أخــرى”( .رجــل ،وســط األناضــول،
 35عــام).

والقانونيــة مــن الطــاق فيــا كانــت بينهــم عالقــة جيّــدة مــع
أزواجهــم.

وربــا
“حــدث ذلــك كث ـرا ً يف واقــع األمــر .حــوايل  10أعــوام ّ
أكــر مــن ذلــك )...( .كان علينــا أن ننهــي املوضــوع .ألنهــا كانــت
تذهــب .وكانــت متكــث هنــاك  1أســبوع وترجــع”( .رجــل ،رشق
مرمــرة 59 ،عــام).

“أبــدا ً .مل تتحــدث معــي عــى اإلطــاق بعــد تلــك الفــرة .مــى
عــام عــى ذلــك .دون حديــث عــى اإلطــاق .هربــت حتــى
النواجــه بعضنــا البعــض”( .رجــل ،غــرب البحــر األســود53 ،
عــام).

مــن الناحيــة األخــرى فــإن حــوايل ثلــث األفـراد املطلّقــن أشــاروا إىل
أنهــم مل يرتكــوا منازلهــم قبــل الطــاق .حيــث أعــرب كل مــن النســاء
والرجــال عــى أنهــم بعــد انــواع املشــاجرات التــي كانــت تحــدث
مــع األزواج فإنهــم يخرجــون مــن املنــزل لفــرة بضــع ســاعات ثــم
يعــودون مــرة أخــرى إىل املنــزل .كــا أن جــزء قليــل من األفراد أشــار
إىل أنــه مل يــرك املنــزل ولكنــه مل يغــادر الفـراش لفـرات معيّنــة.

“مل نتحــدث عــى اإلطــاق .حاولــت الحديــث يف املحكمــة
ولكنهــا إبتعــدت .تدخــل والدهــا وجــاء أحدهــم وســحبني إىل
مــكان آخــر .كان االمــر بهــذا الشــكل .كان االمــر مثــل العــداء
بالنســبة لهــم”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 56 ،عــام).

“كــا قلــت .مل يكــن يعــرف كيفيــة املشــاجرة .كان يــرك املنــزل
بــدالً مــن املشــاجرة .مل يكــن يحــر ليلــة واحــدة بصفــة عامــة.
كان يذهــب إىل مــكان عملــه .أو أن يذهــب فــرة ســاعة أو
ســاعتني ويحــر مــرة أخــرى”( .إمـراة ،جنــوب رشق األناضــول،
 37عــام).
“أبــدا ً .عــى العكــس متامـاً .كان يف املنــزل دامئـاً .يذهــب ليكمــل
أعاملــه ثــم يرجــع .يذهــب يكمــل العمــل ويرجــع .كان يرجــع.
مل يكــن يذهــب( .”...إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 38 ،عــام).
“كانــت تخــرين أنهــا تذهــب إىل جــوار أختهــا .باإلضافــة إىل
ذلــك كانــت التغــادر مــن الفـراش عندمــا تغضــب .مل تكــن تــأيت
بجــواري .كانــت تغضــب”( .رجــل ،رشق مرمــرة 59 ،عــام).
بعــد حــوايل فــرة  5-5,5عــام .لهــذا الســبب فــإن غضبــي
اليكــون لــه أهميــة .ليــس هنــاك إختــاف مــن ناحيتهــا إذا كنت
حزينــاً .مل تخــرين باألمر...كنــت أفهــم ذلــك .بــدأت يف إنهــاء
العالقــة متامــاً بعــد فــرة  5.5عــام .كــا ك ّنــا ننــام بشــكل
منفصــل يف آخــر عامــن”( .رجــل ،غــرب البحــر األســود42 ،
عــام).
 .2.5.3.6وضــع الصلح مرة أخرى
تــم توجيــه الســؤال لألفـراد فيــا يتعلّــق بحــوث الصلــح مــرة أخــرى
بينهــم وبــن أزواجهــم بعــد إتخــا قـرار الطــاق .حيــث أفــاد الغالبية
العظمــي مــن األفـراد بأنهــم مل يتصالحــوا مــع أزواجهــم بعــد إتخــاذ
القـرار بالطــاق .تــم تفســر هــذا الوضــع بشــكل الخصومــة والعداء
الــذي يصبــح يف ه األزواج بعــد إتخــاذ الق ـرار بالطــاق .كــا أشــار
عــدد قليــل جــدا ً مــن األفــرد أنهــم إتجهــوا إىل املراحــل القضائيــة

“أبــدا ً .مل نتقابــل .مل أراهــا...ومل يكــن نوايــاي يف ذلــك اإلتجــاه
أيض ـاً”( .رجــل ،غــرب مرمــرة 51 ،عــام).
“مل نتقابــل عــى اإلطــاق بعــد إتخــاذ القــرار .لقــد أعــرض
بنفســه وذهــب حتــى اليرجــع مــرة أخــرى .كان مغــرورا ً جــدا ً
وعنيــدا ً جــدا ً .دعوتــه يف الخــارج للمــرة األخــرة .للمرحلــة
األخــرة .أخربتــه أننــي أريــد الحديــث معــه .الغريــب يف األمــر
يف أنــه مل يكــرين وحــر .ألنــه كان هنالــك أطفــال بيننــا .كنــت
قــد تركــت املنــزل قبــل الطــاق .قبــل األمــر وحــر للمقابلــة.
ق ّدمــت لــه عرضــاً للمــرة األخــرة .قلــت لــه أريــد العــودة
وبكيــت يف تلــك املقابلــة .مل يكــن يهتــم باألمــر .كان ذلــك
حديثنــا األخــر”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 41 ،عــام).
كــا ان هنــاك جــزء صغــر مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات أشــاروا إىل أنهــم بــدأوا يف مقابلــة أزواجهــم مــرة أخــرى
بعــد إتخــاذ الق ـرار وذلــك نســبة لتواجــد االطفــال .يف هــذا اإلطــار
يكــون أكــر العوامــل أهميــة يف مرحلــة الطــاق هــو األطفــال .حيث
التمســك بأنــواع العالقــات مــع
أظهــر األفـراد أنهــم بذلــوا الجهــد يف ّ
االزواج يف فــرة الطــاق وذلــك ملصلحــة األطفــال .حيــث حاولــوا
الحفــاظ عــى أدوار “األم-األب” وفــق خطــوات كثــرة حتــى وإن
كانــت العالقــة قــد إنتهــت مــن حيــث وضــع “الــزوج”.
“كل مــا فكــرت فيــه هــو االطفــال حتــى التحــدث لهــم مشــاكل
مــن الناحيــة النفســية .كنــت أتحــدث معــه وأقابلــه مــرات
أخــرى مــن أجــل االطفــال .يجــب علينــا فعــل ذلــك مــن أجــل
األطفــال حيــث الينتهــي دور األب واألم مهــا حــدث حتــى وإن
إنفصــل األزواج”( .إمــرأة ،رشق مرمــرة 44 ،عــام).
“كنــا نتقابــل فيــا يختــص بالطفــل وفيــا يختــص بأنــواع
املشــاكل األخــرى .كنــا نتقابــل مــرة أو مرتــن عــى مــدار
شــهرين .مثــال ان نذهــب إىل الســينام أو إىل مــكان آخــر.”...

105

(رجــل ،غــرب مرمــرة 44 ،عــام).
مل نجتمــع مع ـاً ولكننــا مل نكــن أعــداء وذلــك ألنــه كان واجب ـاً
علينــا اللقــاء نســبة لتواجــد الطفــل .طبعــاً مل يكــن لدينــا
إجتــاع مــرة أخــرى”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 36 ،عــام).
مــن الناحيــة االخــرى فــإن جــزء قليــل مــن األفـراد أشــار إىل أنــه تــم
الصلــح مــع االزواج مــرة أخــرى بعــد إتخــاذ قـرار الطــاق بالكامــل.
يجــب أن تتــم اإلشــارة إىل أن معظــم حــاالت الصلــح متّــت وفــق
األخــذ يف اإلعتبــار وضــع األطفــال ومســتقبلهم .كــا يظهــر أيض ـاً
أنــه يحــدث صلــح األزواج “ومنــح الفرصــة مــرة أخــرى” وفــق انــواع
التدخــات التــي تحــدث مــن األرسة والكبــار يف األرسة.
“كان يجــب عليــه املجــئ واإلعتــذار .أمــي وأيب قالــوا يل يــا
أبنتــي لديــك ثالثــة أطفــال .الجميــع ُيخطــئ .نظــن أنــه أصبــح
عاقــاً”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 36 ،عــام).
“تــم الصلــح مــع دخــول األقــارب يف الوســاطة .كان الطفــل
صغــرا ً يف تلــك االوقــات”( .رجــل ،غــب البحــر األســود44 ،
عــام).
“نعــم تصالحنــا بعــد إتخــاذ القــرار االول .ألنــه كان هنــاك
طفــل...كان ذلــك أكــر املؤثــرات يف واقــع االمــر”( .رجــل،
إســطنبول 30 ،عــام).
 .6.3.6الحالــة النفســية والصعوبــات التــي يواجههــا األفــراد
خــال مرحلــة الطــاق
تــم ســؤال األفـراد عــن رسد أنــواع الحــوادث التــي عاشــوها إبتــداءا ً
مــن إتخــاذ الق ـرار بالطــاق والفــرة القضائيــة والقانونيــة للطــاق
وحتــى نهايــة هــذه الفــرة .حيــث ظهــر تواجــد أنــواع األفـراد الــذي
قضــوا هــذه الفــرة بشــكل جيــد ومســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة
دون حــدوث األرضار كــا أن هنــامل مــن أشــار إىل حــدوث الخســائر
واملشــاكل مــن الناحيــة العاطفيــة طــوال مراحــل الطــاق .باإلضافــة
إىل انــواع املشــاكل العاطفيــة التــي حدثــت يف مراحــل الطــاق
تــم أيض ـاً مشــاركة أنــواع املشــاكل والصعوبــات املاديــة وموضــوع
مقاومــة الضغوطــات مــن األرسة وموضــوع الخــوف مــن األمــان
والقلــق.
هنــاك جــزء كبــر مــن األفــراد أشــار إىل أنــه إســتمر يف حياتــه
الطبيعيــة دون مشــاكل يف الفــرة بعــد إتخــاذه القـرار بالطــاق .كــا
أشــار األفــراد إىل أنــه يف خــال هــذه الفــرة وخــال الدخــول إىل
فـرات املحاكمــة أو عنــد اإلعتنــاء بأنــواع األعــال القانونيــة أو عنــد
تنظيــم أعــال املســكن واألغـراض فإنــه يف خــال هــذه الفـرات قــد
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مكثــوا يف أماكــن مختلفــة لف ـرات مؤقتــة.
“مل يحــدث تغيــر كبــر يف حيــايت .واصلــت الحيــاة يف نفــس
املنــزل .وهــي خرجــت إىل منــزل جديــد .مل يحــدث أي تغيــر يف
حيــايت اليوميــة”( .رجــل ،إســطنبول 37 ،عــام).
“كنــت أعمــل يف ذلــك الوقــت .كنــت أذهــب إىل العمــل
بإســتمرار .كان عقــي متعبـاً .مل أكــن يف حالتــي الطبيعيــة يف يــوم
الطــاق( .”...إمــرأة ،منطقــة إيجــة 52 ،عــام).
“أنــا حــرت بجــوار أرسيت أيب وأختــي .كنــت أذهــب مــرة أو
مرتــن إىل املنــزل طــوال شــهر يوليــو .هــي كانــت يف املنــزل.
تح ّدثنــا وأخــذ الجميــع أغراضــه .كانــت قــد ف ّرغــت املنــزل
بالكامــل قبــل يــوم واحــد مــن حضــوري”( .رجــل ،البحــر األبيــض
املتوســط 56 ،عــام).
أفــاد جــزء مــن األف ـراد أن تلــك الفــرة كانــت محزنــة وصعبــة
مــن حيــث النواحــي العاطفيــة .حيــث أفــاد األفــراد يف هــذه
النقطــة أنهــم كانــوا يف املســتوى األســفل مــن العواطــف يف
هــذه الفــرة حيــث أفــادوا أنهــم كانــوا يف حالــة تحقيــق وحلــول
وإستفســارات طــوال هــذه الفــرة للخــروج مــن هــذا الوضــع
املختلــط .يظهــر أن معظــم األفـراد مــن الرجــال والنســاء الذيــن
أفــادوا أنهــم تع ّرضــوا للعديــد مــن املشــاكل يف هــذه الفــرة
يعتــرون مــن أصحــاب املســتويات العلميــة الســفلية واملتوســطة
(خريــج مرحلــة ثانويــة بالحــد األقــى) .كــا يظهــر بأنــه بغــض
النظــر عــن كيفيــة حــدوث الطالق فإنــه تتواجــد الدراســات التي
أظهــرت فــرة اإلنفصــال والطــاق تعتــر أيضـاً مــن أكثــؤ الفـرات
املتعبــة مــن الناحيــة الجســدية والتــي يحــدث فيهــا الكثــر
مــن الجهــد والتوتــر بإعتبارهــا االكــر دراماتيكيــة (Crosby,
;Gage, & Raymond, 1983; Goode, 1956a
 .)Kessler, 1975ميكــن القــول أن هــذه الفــرة هــي فــرة
حلــول جميــع املشــاكل التــي عاشــها األف ـراد يف فــرة الــزواج.
“كــا قلــت فأنــا تد ّمــرت بالكامــل .خضعــت لعــاج الرسطــان.
ف ّكــرت يف األمــر كث ـرا ً .أنــا خائــف حتــى اآلن حيــث ميكــن أن
يحــدث نفــس الشــئ يف حالــة الــزواج مــن جديــد .ســيكون مــن
التمســك بالحيــاة يف هــذه الحالــة .األمــر صعــب جــدا ً”.
الصعــب ّ
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام ،خريــج مرحلــة
ثانويــة).
“كنــت أســتمع إىل أغنيــة للفنــان مســلم جورســيس عندمــا
بــدأت يف البــكاء والنحيــب ،أنــا ال أبــي يف العــادة .بكيــت عندمــا
تـ ّ
ـوف والــدي .ويف ذلــك الوقــت( .”...رجــل ،منطقــة إيجــة45 ،
عــام ،خريــج مرحلــة متوســطة).

إتجهــت إىل تنــاول الكحــول .بــدأت العالقــة يف اإلنتهــاء رويــدا ً
رويــدا ً .أمــأ هــي فقــد قطعــت العالقــة نهائي ـاً”( .رجــل ،غــرب
البحــر األســود 62 ،عــام ،خريــج مرحلــة إبتدائيــة).
“كنــت يف نـزاع شــديد يف دواخــي وقاومــت نفــي كثـرا ً .أقولهــا
برصاحــة كانــت حالتــي النفســية أننــي مل أكــن أحتمــل رؤيــة
أرسة ســعيدة يف الخــارج وذلــك ألننــي بعيــدة مــن أطفــايل.
كنــت أشــعر بالنقــص والحــزن مــن هــذا االمــر .قاضيــت نفــي
وســألتها كثـرا ً وبــدأت أقــول لنفــي أننــي لســت أم ج ّيــدة عــى
اإلطــاق”( .إمــرأة ،وســط األناضــول 38 ،عــام ،خريجــة مرحلــة
ثانويــة).
“ف ّكــرت كثـرا ً يف األمــر .هــل أنــا أفعــل الشــئ الجيــد أم الســئ.
كنــت أفكــر يف ذلــك طــوال ليــايل طويلــة .مل أســتطع النــوم.
لحثــت عــن املشــكلة يف نفــي( .”...إمــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 32 ،عــام ،خريجــة مرحلــة إبتدائيــة).
“قضيــت تلــك الفــرة بتوتــر شــديد وعصبيــة .ســألت نفــي ملاذا
تزوجــت؟ ســألت هــذا الـرال دامئـاً”( .إمــرأة ،غــرب األناضــول،
 32عــام ،خريجــة مرحلــة إبتدائيــة).
أ ّمــا األفــراد الذيــن فصلــوا املنــازل بعــد إتخــاذ القــرار باإلنفصــال
فقــد واجهــوا املشــاكل والصعوبــات املاليــة باألخــص النســاء .كــا تــم
ذكــره يف القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر فــإن نســبة النســاء الــايت
يتع ّرضــن إىل الصعوبــات يف الوضــع املعيــي بعــد الطــاق ترتفــع
مــن  ٪50إىل  ،٪60كــا ترتفــع نســبة الرجــال مــن  ٪35إىل .٪46
عــاش األف ـراد العديــد مــن املشــاكل واملصاعــب ســواء كان ذلــك يف
مرحلــة العثــور عــى املنــزل الجديــد أو يف مرحلــة تقاســم األغ ـراض
يف املنــزل القديــم باإلضافــة إىل حدوث املشــاكل مع األزواج الســابقني
ومــع أرس األزواج يف أحيــان أخــرى .النســاء الــايت أرشن إىل حــدوث
املشــاكل والصعوبــات املاديــة خــال فــرة الطــاق يربطــن االمــر
مبحدوديــة عملهــن أو عــدم عملهــن عــى اإلطــاق حيــث يعتــرن
ذلــك الســبب الرئيــي يف األمــر .باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه حتــى يف
حالــة تواجــد النســاء يف إطــار املهــن الوظيفيــة فــإن هنالــك مــن أفــد
بانــه كان مــن الصعــب الحفــاظ عــى نفــس املســتوى املعيــي بعــد
الطــاق مبفردهــن نســبة لتواجــد األطفــال.
وكأننــي كنــت مجــرة عــى ذلــك ؟ مل يكــن لــدي مــال ومل تكــن
لــدي حريــة إقتصاديــة .كنــت أرغــب يف العمــل ولكنــه مل يكــن
مينــح اإلذن بذلــك .كنــت أرى نفــي خادمــة فقــط يف ذلــك
املنــزل...مل يكــن لــدي أي أمــوال بعــد إتخــاذ الق ـرار بالطــاق.
كان لــدى أ ّمــي ألفــي لــرة .إنتقلــت مــن املنــزل بإســتخدام
هــذا املبلــغ .وإســتأجرت منــزالً آخــر .كانــت طفلتــي تقــرأ يف
الجامعــة .بالطبــع كنــت أرغــب يف تلبيــة إحتياجاتهــا يف املقــام

االول”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 47 ،عــام ،خريجــة مرحلــة ثانويــة،
التعمــل).
“بذلــت الكثــر مــن الجهــد للعثــور عــى عمــل .كان عــي
العمــل بعــد إتخــاذ القــرار .كان هنــاك حوجــة للــال .كان
عــي أن أعتنــي بنفــي .إســتأجرنا منــزالً .دفــع أيب اإليجــار.
أحــر الجــران البطانيــات واألواين واألواعــي .ألننــي حــرت
إليــه بــدون شــئ .إنهــا روح”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة 46 ،عــام،
خريجــة مرحلــة إبتدائيــة ،تعمــل يف الحقــول بشــكل موســمي/
عنــد تواجــد العمــل).
“أعيــش مبفــردي .حدثــت مشــاكل كثــرة يف تلــك الفــرة ألننــي مل
أكــن أرغــب يف مشــاركتها مــع أرسيت .مــن الصعــب العيــش مــع
الطفــل مبفــردك باألخــص إذا كان طفــل صغــر .هــذا ليــس قـرارا ً
ســهالً ميكــن إتخــاذه عــن طريــق املــرأة .ولكننــي مل أعــد أحتمــل.
مــاذا كان عــي فعلــه؟”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط31 ،
عــام ،خريجــة مرحلــة جامعيــة ،تعمــل).
“مل يكــن األمــر ســهالً جــدا ً .خططــت يف أن أطلــب تعيــن جديــد
ألحــر بجــوار أرسيت .بعــد ذلــك حــدث التعيــن وحــرت إىل
هنــا .كنــت أعتقــد أننــي لــن أكــون كافيــة لطفــي مــن الناحيــة
اإلقتصاديــة”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة 40 ،عــام ،تعمــل).
جــزء كبــر مــن األف ـراد الذيــن إتخــذوا الق ـرار بالطــاق أفــادوا بــأن
الــرة تق ّربــت مــن املوضــوع باإلنتقــادات وأنهــا رغبــت يف الصلــح.
بشــكل مشــابه أشــارت نتائــج دراســات  TBNAللعــام  2008إىل
أن كل مــن األب واألم واألقــارب يعتــروا مــن العوائــق يف طريــق
الطــاق .يظهــر هــذا الوضــع بشــكل أكــر باألخــص يف األفــراد يف
الفئــة العمريــة بــن  34-25مــن املتزوجــن لفــرة أقــل مــن  5أعــوام
( .)ASAGEM, 2008ميكــن تفســر هــذه النتيجــة بــان حــوايل
نصــف عــدد األف ـراد املطلّقــن اليتواجــد مــن حولهــم مــن حــدث
معهــم الطــاق مــن قبــل باإلضافــة إىل عــدم رغبــة األرسة يف أن تكــون
أوىل األرس التــي يحــدث معهــا الطــاق يف البيئــة اإلجتامعيــة القريبــة
يفــر بــدوره ســلوكيات وتدخّــات األرسة والكبــار يف األرسة.
مــا ّ
مــن الناحيــة االخــرى ميكــن ان يكــون هــذا الوضــع مرتبطـاً مبفهــوم
“األرسة” يف أســاس املجتمــع ومــدى األهميــة التــي يتــم منحهــا لهــذا
املفهــوم ( )Metintaş, 2007باإلضافــة إىل أنــواع الوظائــف التــي
يتــم تحميلهــا لــأرسة يف داخــل املجتمــع وتوفــر تنفيذهــا بشــكل
صحــي للحصــول عــى االدوار الكاملــة لــأرسة (.)Turan, 2008
عنــد االخــذ باإلعتبــار هــذه املواضيــع والظواهــر يظهــر أن ســلوكيات
األرسة يف التد ّخــل ميكــن تفســره بأنهــم غــر معتــادون عــى هــذا
الوضــع باإلضافــة إىل أنــه صــادر مــن األهميــة الكبــرة التــي يتــم
منحهــا لــأرسة لهــذا الســبب يحــدث أن يتــم توجيــه األزواج للتجربــة
مــرة أخــرة.
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“حــاول كل مــن االم واألب الحديــث يف األمــر .ح ّتــى أن أرستــه
عارضتــه متامــاً يف األمــر وذلــك ألنهــم يعرفــون شــخصيتي”.
(إمــرأة ،رشق البحــر األســود 32 ،عــام ،فــرة الــزواج  6أعــوام).
“مل تعــرض عــى اإلطــاق والح ّتــى التعليــق عــى األمــر .كان
هنــاك هــي ووالدهــا وأمــي يف األمــر .ألن الحادثــة كانــت كبــرة
وإنفجــرت .إجتمــع الكبــار يف األرسة .حيــث تباحثــوا مــاذا
ميكنهــم فعلــه وكيــف ميكنهــم إنقــاذ الوضــع”( .رجــل ،البحــر
األبيــض املتوســط 30 ،عــام ،فــرة الــزواج  3أعــوام).
“مل يقبــل عمومتــي الوضــع عــى اإلطــاق .حتــى إنهــم كانــوا
يقولــون أن يتــم رضيب وقتــي ولكــن أخــويت كانــوا يف ص ّفــي”.
(إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 26 ،عــام ،فــرة الــزواج 10
أعــوام).
باإلضافــة إىل جميــع هــذه العوامــل فإنــه يتواجــد أنــواع النســاء
الــايت عشــن هــذه الفــرة ليــس فقــط مــن حيــث املصاعــب يف
العواطــف الداخليــة وإمنــا مــن خــال أنــواع املشــاكل الجســدية
والقلــق واالحــداث .يعتــر العنــف مــن األســباب التــي ميكــن ان
تكــون مـ ّررا ً يف الطــاق كــا انــه مــن األشــياء التــي تظهــر مــع إتخــاذ
الق ـرار بالطــاق .ظهــر يف بعــض الحــاالت أن بعــض حــاالت العنــف
التــي كانــت تحــدث خــال الــزواج تكـ ّررت مــرة اخــرى قبــل الطــاق
حتــى إن الوضــع كان يولّــد نــوع مــن الخــوف والقلــق مــن وضــع
العنــف يف الجانــب املـ ّررات االخــرى يف الطــاق .الجــزء الكبــر مــن
النســاء الــايت تع ّرضــن للعنــف يف هــذه الفــرة أو الــايت كــن خائفات
مــن هــذا املوضــوع هــم مــن خريجــات املراحــل اإلبتدائيــة أو مــن
األعــال أكــر مــن أربعــن عــام أو املتزوجــات لفــرات طويلــة.
تتواجــد نقطــة أخــرى مثــرة لإلهتــام هــي أن هــذا النــوع مــن
األف ـراد هــم الذيــن إتخــذوا الق ـرار بالطــاق.
“كــا كان الوضــع دامئــاً...كان ســيئاً مــع الــرب والتكســر
والــرب املــرح طــوال فــرة ســبعة أعــوام .كان يحــر إىل مــكان
العمــل وكان يقاطعنــي يف الطريــق كان شــخصاً مزعج ـاً جــدا ً”.
(منطقــة إيجــة ،إمــرأة 49 ،عــام ،فــرة الــزواج  20عــام).
“كان يجــب عــي حاميــة الطفــل منــه ألنــه كان يهــدد
بإختطافــه .ألحتمــي بنفــي منــه .كان يقــول أنــه ســيضع عــي
الحمــض وانــه ســيفعل أشــياء اخــرى .كنــت أعيــش بالخــوف.
أعــرف أننــي مل أنــم حتــى الصبــاح يف أيــام عديــدة .كان املنــزل
يف طابــق البــدروم .كنــت أفكــر يف أنــه ميكــن ان يحــر مــن
النافــذة ويحــدث بنــا األرضار”( .إمــرأة ،رشق مرمــرة 44 ،عــام،
فــرة الــزواج  7أعــوام).

“حدثــت العديــد مــن حــوادث العنــف .وأنــواع التحقــر واإلهانة
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والشــتائم واملشــاجرات الكثــرة بعــد ذلــك بــدأ الجميــع يف أن
يــرى نفســه محــق يف كل شــئ .مل أكــن أســتطيع النــوم دون
قـراءة شــئ وذلــك ألننــي كنــت أخــاف مــن ان يقتلنــي .بــدأت
يف الحصــول عــى الدعــم املعنــوي( ”...إمــرأة ،إســطنبول37 ،
عــام ،فــرة الــزواج  9أعــوام).
 .7.3.6أســاليب التعامل مع مرحلة الطالق – آليات الدعم
بعــد إتخــاذ القـرار بالطــاق تــم التحقيــق يف مواضيــع لفهــم كيفيــة
تعامــل األفـراد مــع هــذا الوضــع مثل مــن الذيــن شــاركوهم بالقرار
وماهــي أنــواع ردود األفعــال التــي حصلــوا عليهــا مــن هــؤالء األفراد
باإلضافــة إىل حصولهــم أو عــدم حصولهــم عــى الدعــم اإلحرتايف.
 .1.7.3.6الدعم غري الرســمي :البيئة القريبة
تحتــوي آليــات الدعــم غــر الرســمي تقييــم األفـراد ألنــواع الدعــم
الــذي تــم الحصــول عليــه مــن البيئــة القريبــة بعــد إتخــاذ الق ـرار
بالطــاق (األرسة ،األقــارب ،األصداقــاء وغريهــم) .الغــرض مــن الدعم
غــر الرســمي هــو عــدم معارضــة األفـراد النــواع الدعــم التــي يتــم
تقدميهــا ومقابلتهــا بشــكل ســلبي .الغالبيــة العظمــى مــن األف ـراد
الذيــن أجريــت معهــم املقابــات أشــاروا إىل مشــاركتهم هــذا القرار
مــع أفـراد األرسة القريبــة (األمهــاء ،اآلبــاء واألخــوان) كــا أن جــزء
أصغــر أفــاد مبشــاركة الق ـرار مــع األصدقــاء .وفــق دراســات تايــا
 TAYAيف العــام  2011تــم توضيــح انــه يف حالــة انــواع املشــاكل
مــع األزواج فــإن األف ـراد مييلــون إىل مشــاركة هــذا األمــر بصفــة
أكــر مــع الكبــار يف األرسة ( .)٪21.9كــا يــأيت االطفــال يف املرحلــة
الثانيــة بعــد الكبــار يف موضــوع املشــاركة (.)٪4.4
“شــاركت األمــر مــع األرسة واألصدقــاء .لــدي صديقــي املقـ ّرب
إســمه أحمــد شــاركته باألمــر .مل يقولــوا أي شــئ يف مرحلــة
الطــاق ولكنهــم قالــوا أننــي صنعــت خــرا ً بعــد الطــاق”.
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 44 ،عــام).
“كانــت أرسيت فقــط هــي التــي تعلــم باألمــر يف البيئــة القريبــة.
شــعروا بالصدمــة عنــد معرفــة األمــر .صدمــة مــن األشــياء التــي
عشــتها .منحــوين الحــق يف ذلــك .كنــت قــد وضّ حــت املوضــوع
ألخــي فقــط يف البدايــة”( .إمــرأة ،رشق وســط األناضــول32 ،
عــام).
“شــاركت األمــر مــع أيب قبــل إتخــاذ هــذا القـرار .يحــرم قـرارايت
دامئـاً .كــا اننــا نفــس الشــئ نســبة لقربنــا مــن بعضنــا البعــض
فنحــن أب وولــده يف نهايــة املطــاف”( .رجــل ،جنــوب رشق
األناضــول 27 ،عــام).

األفـراد الذيــن أشــاروا إىل حصولهــم عــى الدعــم مــن األرس يف هــذا
املوضــوع يعتقــدون أنهــم مل يكونــوا وحيديــن يف مراحــل الطــاق.
يف هــذا الســياق يتــم تحديــد مــدى فاعليــة الدعــم غــر الســمي
بالتوافــق مــع املســتوى العلمــي للفــرد والوضــع اإلقتصــادي .مــن
الناحيــة األخــرى فــإن جــزء أقــل مــن األفــراد أشــار إىل أن األرس
عارضــت القــرار الــذي تــم إتخــاذه وأن األرس مارســت اإلرصار
والضغــوط يف موضــوع إســتمرار الــزواج.
“بالطبــع كانــت هنــاك ثقــة كبــرة يب...كانــت معي أمــي يف هذا
األمــر .حيــث كانــوا يقولــوان أنــه مــن الصعــب الحصــول عــى
االطفــال بعــد الطــاق ومــن الصعــب اإلعتنــاء بهــم باألخــص إذا
كان طفــل ذكــر .أ ّمــا أمــي فقالــت إذهبــي واحرضيــه إذا كنــت
تســتطيعني ذلــك وإن منحــوك إيــاه ســنق ّدم لــه مايلــزم مــن
الرعايــة .كان ألرسيت الدعــم الكبــر يف األمــر”( .إمــرأة ،جنــوب
رشق األناضــول 36 ،عــام).
“دعمتنــي األرسة يف األمــر .صدقتنــي يف األمــر”( .إمــرأة ،البحــر
األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
“تشــعرين بقــوة اكــر .عندمــا ســألت مــاذا تشــعرين بــه يف
مرحلــة الطــاق .يكــون مــن الصعــب التفكــر يف الوحــدة أ ّمــا
عنــد رؤيــة األشــخاص الذيــن يحبونــك ويعملــون عــى راحتــم
ويدعمونــك فإنــك تشــعرين بالقــوة إىل حــد مــا .بالطبــع
الميكــن أن يكــون األمــر مثــل األرسة التــي تــم تأسيســها يف
الســابق”( .إمــرأة ،وســط األناضــول 38 ،عــام).
“قالــوا يل عليــك باملواصلــة مــن أجــل األطفــال والتــرك األرسة
والتنفصــل وأشــياء مــن هــذا القبيــل”( .رجــل ،منطقــة إيجــة،
 42عــام).
أشــار جــزء مــن األفـراد إىل أنهــم مل يشــاركوا القـرار مــع أحــد .تــم
توضيــح هــذا االمــر يف دراســات تايــا  TAYAيف العــام  .2011عنــد
فحــص هــذه النتائــج يظهــر أن نســبة األف ـراد الذيــن مل يشــاركوا
القـرار مــع أحــد مــن البيئــة القريبــة يصــل إىل نســبة  .٪62حيــث
ان بعــض األفــراد املطلّقــن كانــوا يعتــرون أن البيئــة القريبــة
اإلجتامعيــة لــن تتوافــق بشــكل إيجــايب مــع القـرار كــا ان الجــزء
اآلخــر مل يرغــب يف التأثــر عــى األف ـراد مــن البيئــة القريبــة مــن
الناحيــة العاطفيــة او مل يرغــب يف تدخلهــم يف األمــر.
“مل يكــن ليتــم منــح اإلذن عــى اإلطــاق .عــى اإلطــاق”.
(إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 38 ،عــام).
“أبــدا ً .مل أشــارك املوضــوع مــع أحــد .بالطبــع مل أخــر أحــدا ً
بهــذا النــوع مــن املشــاكل وفــق أنــواع األفــكار والعــادات

والتقاليــد”( .رجــل ،وســط األناضــول 49 ،عــام).
“ أبــدا ً .مل أشــارك املوضــوع مــع احــد عــى اإلطــاق .مث ـاً مل
أشــارك أحــدا ً أبــدا ً مبواضيــع ماعانــاه إبنــي .مل أخــر أمــي ومل
أخــر أرسيت...ال أســتطيع إخبارهــم مبثــل هــذه األشــياء”( .رجــل،
جنــوب رشق األناضــول 36 ،عــام).
“املحافظــة التــي أعيــش بهــا ســيئة...الجميع يبــدأ يف توجيــه
األلفــاظ إليــك مــن جميــع النواحــي عنــد معرفتهــم باألمــر.
والعديــد مــن الشــائعات( .”...إمــرأة ،وســط األناضــول39 ،
عــام).
 .2.7.3.6الدعــم الرســمي :املشــاركة يف اإلستشــارات الزوجيــة
او عــاج االزواج
تــم ســؤال األفــراد املطلّقــن عــن مشــاركتهم يف اإلستشــارات
الزوجيــة أو عــاج األزواج .يحتــوي الدعــم الرســمي عــى
اإلستشــارات الزوجيــة أو عــاج األزواج .أشــار الغالبيــة العظمــى
مــن األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات إىل أنهــم مل يذهبــوا
إىل عــاج األرسة/األزواج قبــل الطــاق .يعتــر هــذا الوضــع مــوازي
للنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن دراســات تايــا TAYA
يف العــام  2011حيــث تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد فيــا
يختــص أنــواع األشــخاص واملؤسســات التــي ميكنهــم مــن خاللهــا
الحصــول عــى الدعــم عنــد حــدوث املشــاكل مــع الــزوج
حيــث تــم إظهــار أن مشــاركة األزواج يف الدعــم مــن األشــخاص
اإلحرتافيــن يعتــر منخفضـاً جــدا ً ( .)٪2,7تنخفــض نســبة الحصــول
عــى الدعــم من انواع الطبيــب النفيس أو إستشــاريي األرسة والزواج
وغريهــم مــن االختصاصيــن ســواء كانــوا مــن األف ـراد واملؤسســات
حيــث تنخفــض يف كل مــن  SESواملســتويات العلميــة املتدنّيــة
حيــث تــم تســجيلها بنســبة  ٪0,6و  ٪0,3عــى التــوايل (TAYA
 .)2011وفــق املقابــات املتع ّمقــة التــي أجريــت مــع األفـراد يظهر
وجــود إختالفــات يف هــذا النــوع مــن الدعــم مــن حيــث النــوع
اإلجتامعــي .حيــث ان جــزء مــن النســاء رغــن يف الذهــاب إىل عــاج
األرسة/األزواج إلّ أن الــزواج مــن الرجــال مل يهت ّمــوا باألمــر أو مل
يرغبــوا يف الذهــاب إىل العــاج لهــذا الســبب كان هــذا املوضــوع
بالنتيجة.
“أنــا قبلــت باألمــر ولكــن زوجــي مل يقبــل .مل يقبــل حتــى أن
أذهــب مبفــردي”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 36 ،عــام).
“كنــت أرغــب يف الذهــاب كثــرا ً .كنــت أقــول لــه ذلــك.
لنذهــب إىل االطبــاء .لنذهــب إىل االطبــاء النفســيني .مل أكــن
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أخــره فقــط بذلــك وإمنــا اخــرت أختــه الكــرى أيضـاً بذلــك...
مل يرغــب باألمــر ومل نذهــب”( .إمــرأة ،البحــر األبيض املتوســط،
 25عــام).
“كنــت أقــول لــه لنذهــب إىل الطبيــب النفــي ملــرة واحــدة.
كان يقــول انــه ليــس مجنــون وإمنــا أنــا املجنونــة”( .إمــرأة،
غــرب مرمــرة 39 ،عــام).
“الرجــل مل يكــن يقــرب مــن هــذا النــوع مــن املواضيــع .كان
غرضــه الوحيــد هــو الطــاق منــي يف أقــرب فرصــة( .”...إمــرأة،
غــرب البحــر األســود 39 ،عــام).
مــن الناحيــة األخــرى يتواجــد عــدد محــدود مــن األف ـراد الذيــن
أجريــت معهــم املقابــات الذيــن أشــاروا إىل أنهــم ذهبــو إىل عــاج
األرسة/األزواج .أوضــح األف ـراد إىل أن املشــاركة يف هــذا النــوع مــن
العالجــات مل يكــن لــه أي نــوع مــن الفوائــد وأن هــذا النــوع مــن
اآلليــات مل تكــون ذات جــدوى مــن حيــث الفــرة بعــد إتخــاذ القرار
بالطــاق طاملــا مل يتــم بــذل الجهــد عــن طريــق األط ـراف .أشــار
األف ـراد إىل أنهــم شــاركوا بنســبة أكــر مــع الطبيــب النفــي بــدالً
عــن العــاج األرسي/لــزواج.
“أبــدا ً .ميكنــك الذهــاب إىل الطبيــب النفــي كــا تحبــن ولكــن
كاملــا مل يتغـ ّـر الشــخص الــذي معــك فلــن يحــدث شــئ عــى
اإلطــاق .لــن يحــدث شــئ طاملــا ان الرجــل هــو نفــس الرجل”.
(إمــرأة ،رشق وســط األناضــول 38 ،عــام).
“أبــدا ً .مل يحــدث تقــ ّدم يف األمــر .وعــدت وقبلــت خطأهــا
وقالــت أنهــا أخط ـاً .ولكننــا حرضنــا إىل املنــزل ليكــون الوضــع
كــا هــو .كنــت أصمــت وأحــاول عــدم املشــاجرة .الوضــع
نفــس الشــئ”( .رجــل ،وســط األناضــول 31 ،عــام).
“ذهبنــا جلســتني .قالــت زوجتــي هــل نحــن مجانــن ميكننــا
حــل األشــياء مــن خــال الحديــث فيــا بيننــا”( .رجــل ،رشق
مرمــرة 39 ،عــام).
“ذهبــت إىل طبيــب نفــي مــرة واحــدة عنــد أخــذ القــرار
بالطــاق”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 39 ،عــام).
“ذهبنــا .ذهبنــا إىل طبيــب نفــي .ثالثــة أطبــاء مختلفــن .بعــد
اإلنفصــال للمــرة األوىل .ويف وســط الفــرة وذهبنــا يف خــال
تواجــد املشــاكل .كان األمــر برغبتــي”( .رجــل ،البحــر األبيــض
املتوســط 39 ،عــام).
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يف هــذا القســم متّــت مناقشــة عــامل أحاســيس الفــرد بعــد
حــدوث الطــاق باإلضافــة إىل تكيّفــه مــع الحيــاة اليوميــة
ونظرتــه إىل املســتقبل ســواء كان ذلــك عــن طريــق إفادتــه
الخاصــة أو بإســتخدام منظــور نظريــة العــزو الــذايت .باإلضافــة
إىل ذلــك تــم رسد منهــج التق ـ ّرب مــن الــزواج يف البيئــة القريبــة
باإلضافــة إىل اإلقرتاحــات والتوصيــات مــن األفــراد.

الفــرة الالزمــة إلتخــاذ الق ـرار بالطــاق والتفكــر الحــذر يــؤدي
إىل تقليــل أنــواع الصدمــات التــي ميكــن أن تنشــأ بعــد الطــاق
(.)Goode, 1956; Krantzler, 1975; Weiss, 1975
أظهــرت الدراســات التــي تــم إجرائهــا عن طريــق كييل وكروســبي
 Kelly, Crosbyوآخــرون يف فــرة األعــوام  1982و  1983أنــه
ميكــن تأســيس عالقــة ســببية بــن التناســب بعــد الطــاق وبــن
الطــرف املتخــذ لقــرار الطــاق حيــث تــم تحديــد أنــه ميكــن
القــول أن الطــرف املتخــذ لقــرار الطــاق (النشــط) يكــون
لــه فــرة تناســب وتعــايف وتكيّــف بشــكل أرسع بعــد الطــاق
باملقارنــة مــع الطــرف ااآلخــر .كــا أن القـراءات التــي متــت فيــا
يختــص بالتكيّــف بعــد الطــاق مــن حيــث النــوع اإلجتامعــي
تعطــي نتائــج مختلفــة .حيــث تتواجــد أنــواع الدراســات
التــي توضّ ــح أن الرجــال اليفقــدوا التواصــل والعالقــات مــع
منازلهــم أو مــع أطفالهــم فقــط بعــد الطــاق ولكنهــم يفقــدوا
أيضــاً اإلنتظــام يف تدفّقــات الحيــاة اليوميــة لــذا يكــون مــن
الصعــب أكــر عليهــم تجــاوز هــذه املرحلــة ()Bernard, 1979
باإلضافــة إىل تواجــد أنــواع الدراســات االخــرى التــي توضــح أن
النســاء يتع ّرضــن بصفــة أكــر إىل أنــواع اإلكتئــاب وفقــدان الثقــة
بالنفــس واملشــاعر الســلبية بعــد الطــاق (.)Wise, 1980
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أنــواع الدراســات التــي تــم إجرائهــا بهــدف فهــم أوضــاع األفـراد
بعــد الطــاق إســتخدمت منظــور علــم اإلجتــاع باإلضافــة إىل
مناقشــتها يف إطــار أنــواع النظريــات التــي تــم تطويرهــا يف
مجــاالت علــم اإلجتــاع وعلــم النفــس بصفــة أكــر .يف هــذه
الدراســات متــت مناقشــة تكيّــف الشــخص إىل الحيــاة اليوميــة
بعــد الطــاق .كــا تــم أيضـاً إجـراء دراســات بهــدف رسد التوتــر
الــذي يخضــع إليــه األفـراد بعــد الطــاق مــن الناحيــة العاطفيــة
والجســدية باإلضافــة إىل تحديــد مــدى نظــرة األفــراد إىل
أنفســهم بعــد الطــاق فيــا يختــص بنظرتهــم إىل وظائفهــم يف
الحيــاة بعــد الطــاق (Spanier & Hanson, 1981; White
 .)& Mika, 1983أظهــرت هــذه النتائــج أن األف ـراد املطلّقــن
يكونــون أكــر عرضــة النــواع اإلكتئــاب مــع إنخفــاض مســتوى
رضاهــم مــن الحيــاة مــع اإلشــارة إىل تع ّرضهــم للمشــاكل
الصح ّيــة بشــكل متكــ ّرر.)Amato, 2000( .

يف املقابــات التــي أجريــت مــع األفــراد تــم توجيــه الطلــب
بتفســر إحســاس األفـراد بأنفســهم بعــد جميــع الحــوادث التــي
عاشــوها حيــث تــم جمــع أنــواع املشــاعر التــي يشــعرون بهــا يف
مجموعــات مختلفــة هــي املشــاعر اإليجابيــة ،الســلبية واملشــاعر
املحايــدة ليســت باإليجابيــة أو الســلبية .أعــرب جــزء مــن األفـراد
عــن مشــاعرهم الســلبية واإليجابيــة يف آن واحــد بعــد الطــاق.
تــم دعــم كل شــعور وإحســاس بتفســرات مختلفــة.

بعــض أنــواع الدراســات التــي تــم إجرائهــا فيــا يتعلّــق بالوضــع
النفــي لألفـراد بعــد الطــاق توضّ ــح تواجــد عالقــة بــن مرحلــة
إتخــاذ القــرار بالطــاق وبــن توفــر التناســب يف فــرة مابعــد
الطــاق .بنفــس الطريقــة تشــر هــذه الدراســات إىل أن طــول
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شعور إيجايب

املجموع

62,0

النساء
الرجال

71,0
52,5

سن  34سنة فام دون
سن  35فام فوق

73,0
57,6

غري متعلم – تعليم إبتدايئ
تعليم ثانوي
تعليم عايل

60,3
65,5
61,4

أقل من  5سنوات
 10 – 5سنة
أكرث من  10سنة

61,9
63,9
61,0

ال يوجد أطفال
 2 – 1طفل
 3أطفال فام فوق

78,7
59,9
59,6

الجنس

مجموعات األعامر
املستوى التعليمي

فرتة الزواج

إنجاب األطفال
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شعور سلبي
45,6

ليس بالشعور اإليجايب أو السلبي
12,0

39,5
52,0

11,4
12,5

35,7
49,5

11,3
12,2

45,5
44,8
47,1

11,6
15,5
7,1

41,5
48,5
46,7

13,6
12,4
10,8

29,8
49,2
43,4

8,5
12,9
11,1

ذكــر أكــر مــن نصــف األف ـراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
عــى أن مشــاعرهم إيجابيــة بعــد الطــاق .مثــال للمشــاعر
اإليجابيــة هــي الشــعور بشــكل أفضــل ،الشــعور بالراحــة،
الشــعور بالســعادة والســام والشــعور باألمــل نحــو املســتقبل.
عنــد املقارنــة مــع املــايض أشــار األف ـراد املطلّقــون إىل أنهــم يف
وضــع نفــي أفضــل باملقارنــة مع املــايض وأنهــم يشــعرون بالق ّوة
اآلن مــع إنتهــاء أنــواع املشــاكل التــي كانــت موجــودة يف املــايض
وأنهــم حصلــوا عــى التجــارب مــن املشــاكل التــي عاشــوها يف
املــايض .كــا أعــرب جــزء مــن األفـراد إىل انهــم يشــعرون بشــكل
إيجــايب ســواء كان مــن الناحيــة النفســية أو العقليــة مــع إنتهــاء
انــواع الحــوادث الســيئة التــي عاشــوها يف فــرة الــزواج.
“مــن الج ّيــد أننــي إنفصلــت عنــه .ال أدري إىل أي مــدى
كان ميكننــي التح ّمــل .مل أكــن ألحتمــل ذلــك لــوال تواجــد
االطفــال .إســتطعت املقاومــة لفــرة أربعــة أعــوام .مــن
الج ّيــد أننــي كافحــت .عــى األقــل ال أشــعر بالنــدم .الحمــد
للــه”( .إمــرأة ،رشق البحــر األســود 36 ،عــام).
“أنــا اآلن بخــر والحمــد للــه .ليــس لــدي مــا أشــعر بالســوء
تجاهــه .عمــي ج ّيــد وأســتطيع رؤيــة طفــي ،أنــا ســعيد،
أشــعر بالســام .أعتقــد أننــي يف ســام”( .رجــل ،رشق وســط
األناضــول 34 ،عــام).
“أشــعر بحالــة ج ّيــدة اآلن .بعــد أنــواع املشــاكل التــي
عشــناها أنــا وأرسيت يف مرحلــة الطــاق التــي إســتمرت لعــام
أشــعر أننــي ولــدت مــن جديــد بعــد التخلّــص مــن املصائــب
والويــات .وكأننــي مل أتــز ّوج عــى اإلطــاق .أنــا ســعيد”
(رجــل ،إســطنبول 27 ،عــام).
يعتــر كل مــن اإلحســاس والشــعور بالســام والحريــة ،إســتعادة
الثقــة بالنفــس لــدى الفــرد وعــدم اإلحســاس بالنــدم بعــد
الطــاق والتفكــر يف الحصــول عــى التجــارب جميعهــا هــي
املك ّونــات العاطفيــة األخــرى التــي تســاعد يف حصــول الشــخص
عــى املشــاعر اإليجابيــة .كــا أن الســبب اآلخــر يف إحســاس
الفــرد بشــكل أفضــل يكــون مرتبطــاً بإحســاس وشــعور الفــرد
بالراحــة.
“أنــا اآلن ح ـ ّرة عــى األقــل .أشــعر بالســام ،حيــث اليحــر
شــخص ليتكلّــم معــك بشــكل مهــن لخفــض روحــك
املعنويــة”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 46 ،عــام).
“أقولهــا بــكل صــدق .أشــعر براحــة كبــرة بعــد طالقــي مــن
زوجتــي وكأنــه قــد إنـزاح حمــل مــن عــى ظهــري .ألنــه كان
هنــاك دامئــاً إنزعــاج مــن الناحيــة النفســية وكنــت أفكّــر
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فيــا ســيحدث اليــوم مــن أنــواع املشــاكل .لقــد كنــت قــد
بــدأت يف عيــش املشــاكل يف مــكان العمــل أيض ـاً”( .رجــل،
البحــر األبيــض املتوســط 30 ،عــام).
يظهــر وضــع اإلحســاس والشــعور بشــكل إيجــايب بعــد الطــاق
بشــكل أبــرز لــدى النســاء باملقارنــة مــع الرجــال .حيــث أن عــدد
 7مــن كل  10نســاء أرشن إىل أنهــن يف وضــع مشــاعر إيجابيــة
بعــد الطــاق .تعتقــد النســاء أنهــن يف وضــع وحالــة أفضــل
نتيجــة إلنتهــاء أنــواع املشــاكل التــي عشــنها يف الــزواج وإمكانيــة
املقاومــة والوصــول إىل “يومنــا الحــايل” .يعتقــد نصــف الرجــال
فقــط أنهــم بحــال أفضــل يف اليــوم الحــايل .كــا ميكــن القــول ان
الســبب يف ذلــك لــدى الرجــال هــو تغيــر حياتهــم بعــد الطــاق
وإحساســهم بالوحــدة بشــكل أكــر.
إحــدى أهــم النقــاط التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد
هــو عــدم إشــارة أي مــن الرجــال تقريب ـاً إىل إحساســه بالق ـ ّوة
بعــد الطــاق .هــذا اإلختــاف مــن حيــث النــوع اإلجتامعــي
يظهــر أيض ـاً يف اإلفــادات باملشــاعر األخــرى التــي تــم توضيحهــا
مــن األف ـراد بعــد الطــاق .حيــث تشــعر النســاء بعــد الطــاق
بالســعادة والحريــة والثقــة بالنفــس بشــكل أكــر باملقارنــة مــع
الرجــال.
“أشــعر بأننــي أكــر قــوة ،أكــر قـ ّوة مــع اإلحســاس بتطويــر
نفــي ومعرفــة مــاذا يحــدث ومتــى ســيحدث مــع ســلويك
بالتوافــق مــع املعطيــات املوجــودة .متــي الحيــاة بشــكل
ج ّيــد .أصبحــت إمــرأة ناضجــة يف واقــع األمــر”( .إمــرأة،
غــرب البحــر األســود 29 ،عــام).
“أعتقــد أننــي قويــة ،أشــعر أننــي بحالــة ج ّيــدة يف
واقــع األمــر .أكــر األســباب يف إحســايس بشــكل أفضــل
هــو دعــم أرسيت يل .أعلــم أن هنــاك العديــد مــن النــاس
الذيــن إضطــ ّروا إىل التواجــد يف مثــل هــذا الــزواج نســبة
لعــدم تواجــد مــن يدعمهــم .أعتقــد أننــي محظوظــة جــدا ً
ألننــي مل أكــن مــن هــؤالء األشــخاص”( .إمــرأة ،إســطنبول،
 34عــام).
أشــار نســبة منخفضــة مــن األفــراد إىل نظرتهــم إىل املســتقبل
بآمــال كبــرة .عنــد ذكــر “اإلحســاس باألمــل” يكــون املقصــود
هــو تخطيــط األفــراد فيــا يتعلّــق باملســتقبل والتفكــر يف
الحيــاة الزوجيــة الجديــدة واإلميــان بالتوقّعــات بقــدوم أيــام
أفضــل مــن التــي كانــت يف الســابق .أشــار الرجــال إىل رؤيتهــم
بنظــرة مليئــة باآلمــال إىل املســتقبل بنســبة أكــر مــن النســاء.
تتواجــد عالقــة عكســية بــن زيــادة فــرة الــزواج وبــن الرؤيــة
املليئــة باآلمــال تجــاه املســتقبل.
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“أنــا بحــال ج ّيــدة .ممتــازة ! أحمــد اللــه آالف املــ ّرات.
ســأتز ّوج للمــرة الثانيــة”( .رجــل /جنــوب رشق األناضــول،
 31عــام).
“أعتقــد أن هــذه األشــياء كانــت مــن قــدري املكتــوب .أر ّوح
عــن نفــي بهــذه الطريقــة .أتطلّــع إىل املســتقبل .ميكننــي
أن أقــول ذلــك .أنظــر إىل املســتقبل بنظــرة مليئــة باآلمــال.
أنــا رايض عــن حيــايت .ســتكون أفضــل إنشــاء اللــه”( .رجــل،
البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
“وصلنــا إىل اليــوم بعــد جميــع املشــاكل التــي عشــتها يف
الســابق .أنــا بخــر كــا ترى...لــدي آمــال بالــزواج مــ ّرة
أخــرى يف الغــد”( .رجــل ،رشق مرمــرة 49 ،عــام).
تواجــد األطفــال أيضــاً يعتــر مــن العوامــل التــي تــؤدي إىل
اإلختالفــات يف مشــاعر األفــراد .حيــث يظهــر أن األف ـراد بــدون
األطفــال تكــون لديهــم مشــاعر إيجابيــة بصفــة عا ّمــة أكــر مــن
األف ـراد الذيــن لديهــم أطفــال بعــد الطــاق حيــث يشــرون إىل
فــرة الــزواج بإعتبارهــا مــن التجــارب.
“ج ّيــد .التوجــد مشــاكل .أشــعر بالســام وأســعد
لعــدم وجــود األطفــال .ليــس لدينــا أي إرتبــاط
عــى اإلطــاق .النتقابــل عــى اإلطــاق .أنــا غــر
مجــر عــى الذهــاب للزيــارة .إذا كان هنــاك
أطفــال كان ســيكون هنــاك رضورة للزيــارة
والذهــاب .أنــا ج ّيــد .أشــعر بالســام”( .رجــل ،رشق مرمــرة،
 32عــام).
“أواصــل حيــايت الطبيعيــة بشــكل إعتيــادي .هــل ســأتزوج
مــ ّرة أخــرى ؟ نعــم .ولكــن هــذه املــ ّرة ســتكون مختلفــة
جــدا ً .أصبــح جميــع ماحــدث تجربــة بالنســبة يل .يجــب
ي معرفــة الشــخص الــذي ســأتز ّوجه متامــاً”( .رجــل،
عــ ّ
32
األناضــول،
وســط
عــام).
أ ّمــا النصــف اآلخــر مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات فيشــر إىل املشــاعر الســلبية بعــد الطــاق .األفــراد
املتواجديــن يف هــذه املشــاعر الســلبية يشــعرون بالنقــص يف
يومنــا الحــايل بعــد الطــاق مــع إحساســهم بالخــوف والوحــدة
والنــدم .باإلضافــة إىل جميــع هــذه املشــاعر يتواجــد اإلحســاس
باإلنكســار مــن الناحيــة العاطفيــة باإلضافــة إىل الضيــق
واإلنزعــاج والتعــب واإلحســاس بعــدم الســام مــع إحساســهم
بــأن الكفــاح يف الحيــاة اليوميــة يعتــر عائقــاً أمــام تجاوزهــم
لهــذه املرحلــة.

“مــا الــذي ميكننــي أن أشــعر بــه .أشــعر بالنقــص .كانــت
األمــور ســتكون مختلفــة لــو كانــت زوجتــي بجــواري .أشــعر
بالنقــص مــن الناحيــة املعنويــة”( .رجــل ،رشق مرمــرة51 ،
عــام).
“مل أمتّكــن مــن تجــاوز صدمــة األحــداث حتــى هــذه
اللحظــة .حالتــي النفســية ليســت عــى مايــرام عــى
اإلطــاق وخضعــت إىل العــاج يف إحــدى الفــرات”( .رجــل،
وســط األناضــول 41 ،عــام).
“ســيئة .تعبــت جــدا ً .مــازال زوجــي يعمــل عــى وضــع
العوائــق والصعوبــات يف حيــايت بــكل مــا أويت مــن قــ ّوة.
يحــاول أن يجعلنــي أمــل مــن الحيــاة .أقــف صامــدة
حتــى ال أنهــدم .أقــاوم بصعوبــة( .”...إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 40 ،عــام).

الظلــم يف هذا األمــر”( .رجل ،منطقة إيجة 33 ،عام).
“ســيئ للغايــة .ليــس هنالــك إنتظــام .تذهــب إىل املنــزل
وليــس هنــاك طعــام ســاخن لتتناولــه .تُحــر املســتلزمات
إىل املنــزل ،أ ّمــي عميــاء .تعمــل عــى غســيل املالبــس.
جميــع هــذه األشــياء ليســت مشــكلة .جميعهــا مشــاكل
بالطبــع( .”...رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 43 ،عــام).
“كيــف أشــعر ؟ وكأنــه متــت هزميتــي حيــث أشــعر بأننــي مل
أدافــع عــن أطفــايل .أبنتــي بــدون حــول .أنــا متأكــد مــن انهــا
تنتظــر منــي بعــض األفعــال .الوضــع ســئ حيــث أننــي مل
أســتطع فعــل شــئ مــن أجــل طفــي .بذلــت الجهــد ولكننــي
مل أســطتع فعــل شــئ لطفــي .ســيظل أثــر هــذا االمــر يف
دواخــي عــى الــدوام .حتــى نهايــة حيــايت( ”...رجــل ،البحــر
األبيــض املتوســط 36 ،عــام).

“أنــا يف هاويــة مــن الناحيــة النفســية .تتدهــور حالــة
اإلنســان ألن ذلــك ليــس تحــت ســيطرته .الميكننــي فعــل أي
شــئ مــن الناحيــة العاطفيــة .ليــس لــدي ثقــة يف النــاس .مل
تعــد هنــاك ثقــة عــى اإلطــاق .أكــون منزعجــة مــن عالقــات
الصداقــة ســواء كانــت مــع إمــرأة او رجــل”( .إمــرأة ،شــال
رشق األناضــول 35 ،عــام).

تزيــد املشــاعر الســلبية مــع التقـ ّدم يف الســن .حيــث أفــاد نصف
األفــراد مــن الفئــة العمريــة  35عــام وأكــر بــان مشــاعرهم
ســيئة وســلبية .حيــث يظهــر ذلــك يف الشــعور بالتعــب ،عــدم
الرغبــة يف الكفــاح أكــر مــن ذلــك ومواجهــة الصعوبــات
يف مواجهــة انــواع املشــاكل يف الحيــاة اليوميــة جميعهــا مــن
األحــوال التــي يتــم ربطهــا بالعمــر.

تظهــر املشــاعر الســلبية بعــد الطــاق بشــكل أكــر عــى
الرجــال مــا هــو الحــال لــدى النســاء .حيــث أشــار نصــف
عــدد الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــات بإحساســهم
بالتعــب واإلســتهالك ،الوحــدة ،النقــص ،التوتــر ،الحاجــة إىل
الحــب واإلحســاس بالفشــل ،عــدم الشــعور بالســام والشــعور
باإلنزعــاج .كــا يزيــد عــدد الرجــال الذين أشــاروا إىل إحساســهم
بالوحــدة والشــعور باملقارنــة مــع النســاء وذلــك لشــعورهم
بشــكل ســئ نســبة لعــدم تواجــد األرسة الخاصــة بهــم بعــد اآلن
وعــدم تواجــد اإلنتظــام الخــاص بهــم .بنفــس الطريقــة أشــار
الرجــال بصفــة أكــر بتع ّرضهــم للظلــم وأن جميــع االحــداث
حدثــت وفــق أســباب غــر معروفــة وأن الطــاق هــو أكــر انــواع
الظلــم التــي متــت مامرســتها عليهــم .أ ّمــا يف الدراســة التــي متّــت
عــى األرس ذات العائــل الواحــد فقــد تــم توضيــح أن األمهــات
التــي تعيــل األرس ملفردهــا تتغـ ّـر معظــم أفكارهــا وأحاسيســها
يف اإلتجــاه اإليجــايب مــع مــرور الوقــت كــا ان اآلبــاء الذيــن
يعيلــون األرس مبفردهــم يشــعرون بالوحــدة والفــراغ نســبة
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“أشــعر بالتعــب الشــديد .تعــب  22عــام .مل يكــن لزوجــي
الســابق أي فوائــد ولكنــه كان يقـ ّدم الدعــم املعنــوي .ميكنــك
فهــم ذلــك .كنــت أعــد املائــدة يف املســاء ،وكنــت أنتظــر
زوجــي ليحــر حتــى نتنــاول الطعــام جميع ـاً ســويةً .اآلن
ليــس هنــاك مــن يحــر أو يذهــب”( .إمــرأة ،إســطنبول،
 38عــام).

“أشــعر بالتوتــر كلّــا أفكّــر يف األمــر .فهــذا
األمــر يزعجنــي .أعتقــد أننــي تع ّرضــت إىل

“تعــب .تعــب شــديد يف واقــع األمــر .أنــا متعبــة ولكــن
أشــعر أننــي قويــة .ميكننــي املقاومــة .دامئــاً أقــول أنــه
مــن الجيــد أن لــدي طفــل حيــث أظــن أنــه يضيــف القــوة
لنفــي”( .إمــرأة ،غــرب األناضــول 47 ،عــام).
يعتــر فقــدان الشــعور بالثقــة مــن املشــاعر األخــرى التــي
تظهــر بعــد الطــاق .حيــث ذكــر األفــراد انهــم فقــدوا الشــعور
بالثقــة يف النــاس بســبب الحــوادث التــي أ ّدت إىل الطــاق.
يظهــر فقــدان الثقــة مــع مشــاعر الخــوف أيضــاً .حيــث أن
األفــراد وباألخــص النســاء يتح ّركــن يف اليــوم الحــايل بخجــل
وخــوف مــع نظــرة إىل املســتقبل مليئــة بالقلــق وفــق الشــعور
باإلســتهالك والتعــب مــن االحــداث التــي عشــنها يف حياتهــن.
الشــعور بفقــدان الثقــة وعــدم تواجــد األمــان ليــس فقــط مــن
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الناحيــة النفســية وإمنــا يكــون مرتطبــاً أيضــاً بأنــواع املشــاكل
التــي حدثــت مــن النواحــي اإلقتصاديــة.
“مل يتبقّــى هنــاك أي شــئ أســمه األمــان أو الثقــة .ألن
زواجــي للمــ ّرة الثانيــة إنتهــى أيضــاً .مل أعــد أثــق يف أي
شــخص عــى اإلطــاق بعــد اآلن”( .رجــل ،رشق مرمــرة41 ،
عــام).
“أشــعر بالتعــب والخــوف والخجــل .الوحــدة صعبــة
وسيســئة للغايــة .ميكنــك فهــم ذلــك فهــو أمــر يصعــب
وصفــه .جميــع األمــور مختلطــة واألمــر الوحيــد الــذي
تعلمينــه هــو انــك مازلــت عازبــة”( .إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 38 ،عــام).
“أنــا حزينــة ،غــر ســعيدة وال أشــعر بالســام عــى اإلطــاق.
ليــس لــدي ثقــة يف أي أحــد عــى اإلطــاق ،ليــس لــدي
مســتقبل أو تأمــن .لــدي عمــل اآلن ولك ّنــه مؤقــت .كنــت
أمت ّنــى أن يكــون لــدي أمــان وأن يكــون يل تأمــن .مــا زلــت
خائفــة”( .إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 39 ،عــام).
“مــازال هنــاك الكثــر مــن التوتّــر حتــى هــذه اللحظــة.
أشــعر وكأنــه املــوت مــع النظــرة إىل يــدي األم أو إىل يــدي
األب”( .إمــرأة ،جنــوب رشق األناضــول 32 ،عــام).
يظهــر أنــه يقــل أن ينقطــع اإلتصــال والتواصــل بــن األزواج
بعــد الطــاق كــا يظهــر ان رؤيــة األطفــال تــؤدي إىل أنــواع
املشــاعر الســلبية يف حالــة تواجــد األطفــال بــن الــزواج .حيــث
أن أنــواع األحاســيس بعــدم تواجــد األرسة بعــد اليــوم أو
الشــعور بالشــوق تجــاه االطفــال جميعهــا تــؤدي إىل إحســاس
األفــراد بالوضــع النفــي الســئ.
“طفــي ليــس موجــودا ً .أشــتاق إليــه .تركــت مكانــاً مثــل
إســطنبول وحــرت إىل هنــا .ليــس لــدي زوجــة أو طفــل.
باإلضافــة إىل املواضيــع الخاصــة مبســتقبل طفلتي...أفكّــر
يف هــذه األمــور كثــرا ً .وكأنــك تركــب إىل الســفينة والبحــر
محيــط بــك مــن كل الجوانب...ليــس هنالــك أي شــئ”.
(رجــل ،غــرب البحــر األســود 46 ،عــام).
“مث ـاً أنــا طفــي هنــاك وال أســتطيع رؤيــة طفــي .الطفــل
يح ّبنــي جــدا ً .يح ّبنــي أكــر مــن أ ّمــه .اليرغــب يف الذهــاب
عنــد حضــوره إىل هنــا .ألنــه يحصــل منــي عــى اإلهتــام
الــذي اليحصــل عليــه مــن أ ّمــه”( .رجــل ،جنــوب رشق
األناضــول 40 ،عــام).
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عــى الرغــم مــن عــدم ظهورهــا بشــكل متك ـ ّرر ّإل انــه تتواجــد
أنــواع الحــاالت التــي يوضّ ــح فيهــا األفـراد أنهــم ليســوا منزعجــن
مــن الناحيــة العاطفيــة فقــط وإمنــا يشــعرون باإلنزعــاج مــن
نظــرة أرستهــم واملجتمــع إىل الطــاق أيض ـاً .باإلضافــة إىل ذلــك
يتواجــد أنــواع األفــراد الذيــن أشــاروا إىل أن تواجدهــم يف
املصاعــب املاديــة مــن ناحيــة والتدهــور مــن الناحيــة النفســية
باإلضافــة إىل الضغوطــات مــن املجتمــع جميعهــا جعلتهــم
يشــعرون بشــكل ســئ.
“أشــعر بالوحــدة والحــزن .ال أعــرف .تختلــف نظــرة املجتمــع
إليــك .ح ّتــى الجــران يكونــوا مختلفــن معــك عندمــا تكــون
متز ّوجـاً أو عازبـاً”( .رجــل ،رشق مرمــرة 45 ،عــام).
“أشــعر بشــكل ســئ ولكــن عــي الظهــور مبظهــر ج ّيــد.
ســيكون مــن الج ّيــد عــدم تواجــد هــذه األمــور .فاملجتمــع
ينظــر إليــك وهــذا وذاك ينظــرون إليــك .أصبحــت رجــاً
طلّــق ثالثــة نســاء .أصبحــت وحشــاً .ســيقولون أن هــذا
الرجــل طلّــق ثالثــة نســاء لــذا فهــو كثــر املشــاكل وليــس
منــه نفــع ومل يكــن ليطلّــق لــو كان رجــاً .هــذه األقــوال
تســحقني وتجعلنــي أشــعر بالســوء .اليعرفــون مــا مــررت بــه
مــن التجــارب ومــدى كفاحــك يف األمــر .ال يعــرف أحدهــم
أي شــئ فهــم ليســوا يف حريــق النــران( .”...رجــل ،البحــر
األبيــض املتوســط 56 ،عــام).
“أنــا ســيئة مــن الناحيــة املاديــة ولكننــي ج ّيــدة مــن الناحيــة
النفســية .أنــا ســعيدة ح ّتــى وإن نعتنــي النــاس باملطلّقــة”.
(إمــرأة ،إســطنبول 35 ،عــام).
يظهــر جــزء مــن األفــراد املطلّقــن وهــو يعيــش يف عواطــف
مختلطــة أو يف فــراغ عاطفــي .هــذا النــوع مــن اإلختــاط يف
العواطــف يف األف ـراد يظهــر مــن األحــداث التــي املتقلّبــة التــي
عاشــها األفـراد خــال فــرة الــزواج .حيــث أنهــا الســبب يف مــلء
هــذا النــوع مــن املشــاعر والعواطــف املتقلّبــة مثــل اإلحســاس
بشــكل جيّــد يف يــوم واإلحســاس بشــكل ســيئ يف اليــوم اآلخــر أو
اإلحســاس بالق ـ ّوة يف أحيــان والتعــب يف أحيــان أخــرى.
“ليــس ســيئاً وليــس ج ّيــدا ً جــدا ً .مل أكــن أرغــب يف نهايــة
زواج إســتمر لفــرة  11عــام يف لحظــة واحــدة .ولكــن هــل
كان مــن املمكــن اإلســتمرار بهــذا الشــكل ؟ مل يكــن ليســتمر
بهــذا الشــكل عــى اإلطــاق”( .رجــل ،غــرب األناضــول38 ،
عــام).
“يرتبــط ذلــك بالوضــع يف تلــك اللحظــة مبعنــى انــه مرتبــط

بالحالــة العاطفيــة .يف أحيــان يكــون األمــر جيــد .يف بعــض
االحيــان الميكنــك التصديــق يف ذهــاب  20عــام ســدى
ودون جــدوى .تغضــب وأحيانــاً تحــزن .مشــاعر مختلطــة.
ال أســتطيع التعبــر عنهــا بشــكل كايف .مختلطــة( .”...رجــل،
غــرب مرمــرة 44 ،عــام).
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مــن بــن أقــوى أنــواع املشــاعر التــي الميكــن التعبــر عنهــا
بانهــا إيجابيــة أو ســلبية هــي رضورة املقاومــة والكفــاح.
يظهــر هــذا النــوع مــن املشــاعر يف الرجــال بصفــة أكــر مــن
النســاء .يرتبــط هــذا الوضــع بعــدم إحســاس األف ـراد باألمــان يف
الحيــاة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة باإلضافــة إىل إرتباطــه بالحيــاة
املســتقبلية.
“أنــا اآلن أثــق يف نفــي .وأحــاول الوقــوف عــى أقدامــي
مــرة أخــرى .أكافــح يف الحيــاة .وأرغــب أن يكافــح الجميــع
مثــي .حتــى آخــر قطــرة .لــن أتنــازل عــن الكفــاح حتــى
ألفــظ أنفــايس األخــرة .تقــول يل إبنتــي أنهــا لــن تســمح
بعمــي بعــد تخ ّرجهــا .وأنــا أقــول لهــا أبــدا ً .ســأظل أعمــل
طاملــا أســتطيع الوقــوف عــى أقدامــي”( .إمــرأة ،غــرب
البحــر األســود 47 ،عــام).
“ج ّيــدة .أنــا اآلن جيــذدة بعــد األشــياء التــي عانيــت منهــا يف
املــايض .لــدي مدفــأة ســاخنة .لــدي خبــز .أطفــايل بجــواري
يدرســون .هنــاك العديــد مــن النســاء الــايت يرتكــن أطفالهــن
ويذهــن ويهربــن مــع رجــال آخريــن .أنــا لســت كذلــك .أنــا
أكافــح مــن أجــل أطفــايل”( .إمــرأة ،منطقــة إيجــة 37 ،عــام).
 .1.1.7تحليــل العالقــة بــن مـرّرات الطــاق وأحاســيس األفـراد
بعــد الطــاق وفــق نظريــة العــزو الــذايت
يف إطــار دراســة أســباب الطــاق يف تركيــا للعــام  2014تــم
فحــص وجــود أو عــدم وجــود عالقــة بــن أســباب الطــاق
وبــن أنــواع املشــاعر وأحاســيس األفــراد بعــد الطــاق .تــم
تحليــل نوعيــة العالقــة بــن أســباب الطــاق التــي تــم ترميزهــا
بإســتخدام نظريــة العــزو الــذايت وبــن مشــاعر وأحاســيس
األفــراد بعــد الطــاق حيــث تــم تحليــل العالقــة بإســتخدام
التحليــل متعــدد األبعــاد .
10

األفــراد الذيــن يعتقــدون أن الطــاق حــدث “بســببهم”
يشــعرون اليــوم مبشــاعر “مختلطــة” مبعنــى أنهــا ليســت
إيجابيــة وليســت ســلبية يف آن واحــد .يتواجــد معظــم هــذا
النــوع مــن األفــراد يف وســط مشــاعر وأحاســيس مختلطــة
 10التحليــل متعــدد األبعــاد هــو طريقــة لتحليــل املعلومــات تتــم بإســتخدام البيانــات ومقارنتهــا مــع
انــواع العالقــات املختلفــة يف األبعــاد املختلفــة.

بعــد الطــاق مــع إعتقادهــم بتواجدهــم يف الفـراغ أو محاولتهــم
إســتمرارهم يف حياتهــم الطبيعيــة .أ ّمــا األفـراد الذيــن يعتقــدون
أن الوضع/األوضــاع التــي أ ّدت إىل الطــاق هــي أوضــاع ناتجــة
عــن “أزواجهــم” فيظــره أنهــم أقــرب إىل التواجــد يف انــواع
األحاســيس واملشــاعر اإليجابيــة .حيــث قــد يكــون هــذا الوضــع
مرتبطـاً بإلقــاء املســؤولية عــى الــزوج بــدالً مــن إلقــاء الشــخص
الالمئــة عــى نفســه .يعتــر إحســاس األفــراد مبشــاعر ســلبية
عــى الرغــم مــن إعتقادهــم بــأن الســبب مــن أزواجهــم مــن
االوضــاع التــي تظهــر ولكــن بشــكل غــر متكـ ّرر .إحــدى النتائــج
الها ّمــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن التحليــل هــي أن مشــاعر
وأحاســيس األفــراد تكــون واضحــة يف إحــدى املحــورين ســواء
الســلبي أو اإليجــايب والتكــون مختلطــة يف أنــواع الطــاق التــي
تكــون أســبابه ناتجــة مــن الــزوج.
بشــكل مشــابهه فــإن األفـراد الذيــن يعتقــدون أن األوضــاع التــي
كانــت ســبباً يف الطــاق ناتجــة مــن “العالقــة” يكــون لهــم ميــل
أكــر للشــعور باألحاســيس واملشــاعر اإليجابيــة بعــد الطــاق.
كــا تــم ذكــره ســابقاً فــإن األفــراد يذكــرون بشــكل متكــ ّرر
إنتهــاء عالقــة الحــب مــع أزواجهــم الســابقني .عنــد اخــذ هــذا
الوضــع يف اإلعتبــار ميكــن القــول أن عــدم إســتمرار األفــراد
لحياتهــم مــع شــخص مل تعــد تربطهــم معــه عالقــة حــب يــؤدي
إىل إحساســهم بشــكل أفضــل بعــد الطــاق .أحــد أهــم النتائــج
االخــرى مــن التحليــل أن األف ـراد الذيــن حــدث بينهــم الطــاق
وفــق أنــواع االوضــاع الناتجــة مــن العالقــة اليشــعروا بانــواع
املشــاعر واألحاســيس الســلبية بعــد الطــاق.

األفــراد الذيــن يربطــون بــن الطــاق وبــن أنــواع “العوامــل
الخارجيــة” يكــون لهــم ميــل للشــعور باألحاســيس واملشــاعر
الســلبية بصفــة أكــر بعــد الطــاق .يحــدث هــذا الوضــع بســبب
إحساســهم بحــدوث الطــاق وفــق أنــواع األســباب الخارجــة
عــن ســيطرتهم مــا أ ّدى إىل إنفصالهــم عــى الرغــم مــن عــدم
رغبتهــم يف ذلــك أو ميكــن تفســره نســبة لعــدم مقدرتهــم عــى
تجميــع قواهــم بعــد الطــاق .أحــد النقــاط الها ّمــة التــي أشــار
إليهــا التحليــل هــي أن شــعور األفــراد بشــكل إيجــايب عــى
الرغــم مــن طالقهــم وفــق أنــواع االوضــاع الناتجــة مــن العوامــل
الخارجيــة يعتــر مــن االوضــاع التــي تحــدث بإحتــاالت
منخفضــة جــدا ً.
 .2.7أشــكال التوصيات يف الطالق
تــم توجيــه الســؤال إىل األف ـراد املطلّقــن عــن انــواع التوصيــات
التــي ســيق ّدمونها يف حالــة رغبــة األشــخاص يف البيئــة القريبــة
منهــم يف الطــاق .جميــع اإلجابــات كانــت بشــكل مشــرك يف
محالــوة معرفــة م ـ ّررات الطــاق ،معرفــة مــدى تط ـ ّور الوضــع،
اإلســتامع إىل املشــاكل ومحاولــة إســتيعاب فكــرة ومشــاعر كل
شــخص.
“ســأتح ّدث مــع الطرفــن بشــكل متبــادل ويف آن واحــد .لــن
أتحــ ّدث مــع طــرف واحــد مبفــرده عــى اإلطــاق .ســأق ّدم
لهــم أمثلــة مــن حيــايت .ال أرغــب يف حــزن الطرفــن”( .إمــرأة،
وســط األناضــول 30 ،عــام).
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“سأســتمع إليــه مــن خــال الحــوادث التــي
عشــتها يف املــايض .يف حالــة تواجــد أمــوار وحــوادث
مشــابهه ســأطلب منــه التجربــة مــرة أخــرى ولكــن لــن
يكــون هنــاك رضورة يف حالــة عــدم إمكانيــة اإلتفــاق
املتبــادل بــن الطرفــن”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول26 ،
عــام).
أفــاد معظــم األفــراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات أنهــم لــن يوصــوا بالطــاق مبــارشة يف
حالــة تواجــد مــن يرغــب مــن الطــاق يف البيئــة القريبــة.
يظهــر هــذا النــوع مــن املواقــف بشــكل أكــر لــدى الرجــال
وأصحــاب األطفــال .يتــم تقديــم هــذا اإلقــراح بشــكل أكــر
مــن خــال فكــرة “عــدم هــدم عــش الزوجيــة” بإعتبــاره وضــع
يــؤدي إىل األرضار يف األفــراد مــع إعتبــاره وضــع يصعــب تح ّملــه.
باإلضافــة إىل ذلــك يتــم ذكــر صعوبــة تأســيس عــش الزوجيــة
أيض ـاً.
“أنــا لــن أرغــب يف ذلــك بالطبــع .حيــث ال
أشــ ّجع الطــاق .ولكــن ســأرغب يف معرفــة
األســباب يف البــدء .حتــى اليتــم هــدم عــش
ومنــزل شــخص وفــق أســباب هبــاء .باألخــص يف حالــة
تواجــد االطفــال( .”...رجــل ،شــال رشق األناضــول45 ،
عــام).
“يف البــدء أطلــب منهــا تصحيــح منزلهــا .إذا
كانــت تحــب زوجهــا ويف حالــة تواجــد أطفــال
بينهــم فإننــي ســأطلب تصحيــح املنــزل باألخــص
مــن أجل األطفال”( .إمــرأة ،منطقة إيجة 28 ،عام).
“ســأقول لــه إيــاك وأن تفعــل ذلــك فأنــت
تهــدم منزلــك حــرام عليــك فعــل ذلــك .يف
النهايــة ســتذهب .هــل ســيكون هــذا أمــر
جيــد .هــذه هــي ام أطفالــك .ســأخربه أن ذلــك حــدث معــي
فالتدعــه يحــدث معــك”( .رجــل ،جنــوب رشق األناضــول،
 42عــام).
إحــدى أهــم التوصيــات التــي تــم تقدميهــا لألفــراد
الذيــن يفكّــرون يف الطــاق هــو إتخاذهــم لهــذا
القــرار مــع االخــذ يف اإلعتبــار العوامــل املحيطــة بهــم.
كــا تــم تقديــم التوصيــات بعــدم رضورة إتخــاذ
ر ع او وفــق مــ ّرر واحــد
مثــل هــذا القــرار يف وضــع التــ ّ
فقــط .إحــدى التوصيــات االخــرى هــو رضورة
كفــاح ورصاع كل مــن الزوجــن إلنقــاذ عــش
الزوجيــة .ميكــن التعريــف عــن الكفــاح والــراع بأنــه

حــل الخالفــات واملشــاكل بــن األزواج ،محالــة فهــم كل
طــرف لآلخــر وبــذل الجهــد لتصحيــح العالقــات والعــودة
إىل بعضهــم البعــض مــرة أخــرى .مــن ناحيــة أخــرى ظهــرت
فكــرة بأنــه يف حالــة تواجــد فــرد يرغــب بالتوصيــات
والنصائــح يف هــذا املوضــوع فهــذا يعنــي أنــه
قــد فكّــر مســبقاً بتفصيــل يف إتخــاذه لهــذا القــرار
وأنــه يرغــب بالحصــول عــى الدعــم يف القــرار الــذي تــم
إتخــاذه.
“أقــول لهــا أنــه يجــب عليهــا التفكــر ج ّيــدا ً .حيــث أن ذلــك
ليــس بالعمــل الســهل .ســأطلب منهــا التجربــة بالطبــع
يف حالــة تواجــد انــواع األشــياء التــي ميكــن تصحيحهــا”.
(إمــرأة ،منطقــة إيجــة 38 ،عــام).
“أنــا ال أدعــم فكــرة اإلنفصــال بــأي حــال مــن
األحــوال .يــا ليتهــم يســتطيعون التصحيــح .يــا ليتهــم ف ّكــروا
حتــى نهايــة االمــر .ال أعــرف .ألن هــذا الوضــع صعــب
فعـاً .فالطــاق شــئ ســئ”( .إمــرأة ،رشق وســط األناضــول،
 29عــام).
“ســأقول لهــم التســتعجلوا بالطبــع تتواجــد
قضايــا مختلفــة ولكــن ليحــاول كل شــخص
تقييــم نفســه يف هــذه الفــرة .ليفكــر يف الصــواب والخطــأ
حيــث ال أرغــب يف هــدم منــزل عــى اإلطــاق”( .رجــل،
رشق مرمــرة 39 ،عــام).
باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد األفــراد الذيــن أشــاروا إىل
أنــه يف حالــة طلــب التوصيــات منهــم فيــا يتعلّــق
بالطــاق فإنهــم ســيعملون عــى ذكــر صعوبــات الطــاق
وانــواع الصعوبــات واملع ّوقــات التــي تحــدث
بعــد الطــاق وأنــواع التدهــور النفــي الــذي
يحــدث خــال مراحــل املحاكمــة واملراحــل
القانونيــة باإلضافــة إىل الشــعور بالوحــدة والضائقــة
املاليــة واإلقتصاديــة بعــد الطــاق .يظهــر ان أنــواع
التغيــرات يف إنتظــام املنــزل والحيــاة اإلجتامعيــة
بعــد الطــاق يعتــر مــن االمــور التــي متّــت تجربتهــا بشــكل
أكــر عــن طريــق الرجــال .حيــث يظهــر أن األوضــاع مثــل
محاولــة تأســيس نظــام منــزل جديــد بعــد الطــاق وعــدم
تواجــد شــخص باملنــزل عنــد العــودة مــن العمــل والشــوق
لألطفــال جميعهــا تعتــر مــن االوضــاع التــي يصعــب التعامــل
معهــا .مــن ناحيــة أخــرى يظهــر أن أكــر انــواع االوضــاع التــي
تظهــر لــدى النســاء بعــد الطــاق هــي املصاعــب اإلقتصاديــة
لــذا فإنهــن ســيق ّدمن التوصيــات والتحذيــرات إىل األخريــات يف
هــذا األمــر.

ّ
بــأل يطلّــق .ألنــه عنــد حــدوث
“ســأخربه
الطــاق ســتكون لوحــدك وســتكون املشــاكل أكــر.
تنفصــل عــن أرستــك والتشــعر بشــكل أفضــل عنــد
إنفصالــك عــن أطفالــك”( .رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط39 ،
عــام).
“ســأخربه بــرورة تفكــره ج ّيــدا ً يف األمــر.
وبــرورة تفكــره جيــدا ً وإتخــاذه القــرار الج ّيــد.
ســأخربه أن هــذا األمــر ليــس بســيطاً .وســأخربه
بــأن جميــع القــرارات التــي يتخذهــا ســتؤثر عــى حياتــه
بالكامــل”( .رجــل ،رشق مرمــرة 39 ،عــام).
“أنــا ال أدعــم فكــرة اإلنفصــال بــأي حــال مــن
األحــوال .يــا ليتهــم يســتطيعون التصحيــح .يــا
ليتهــم فكّــروا حتــى نهايــة االمــر .ال أعــرف .ألن هــذا
الوضــع صعــب فع ـاً .فالطــاق شــئ ســئ”( .إمــرأة ،رشق
وســط األناضــول 29 ،عــام).
“ســأقول لهــا فليســاعدك اللــه الن ذلــك شــئ
صعــب حقــاً .الن ذلــك يســتدعي القــ ّوة واملــال يف
آن واحــد باإلضافــة إىل الدعــم يف تلــك اللحظــات”( .إمــرأة،
غــرب مرمــرة 36 ،عــام).
هنــاك إتجــاه بعــدم التوصيــة بالطــاق للفــرد
نســبة لفكــرة نظــرة املجتمــع الســلبية تجــاه
الطــاق .حيــث يظهــر أن صــورة “املــرأة املطلّقــة”
تــؤدي إىل التفكــر يف النواحــي الســلبية بغــض النظــر
عــن املناطــق كــا يظهــر أن هــذا الوضــع يؤثــر
عــى نظــرة النســاء تجــاه الطــاق .أكــر العنــارص
التــي تغــذّي مفهــوم “املــرأة املطلّقــة” هــو بدايــة
تدخــذل البيئــة القريبــة مــن النســاء املطلّقــات يف طريقــة
حياتهــن وإختياراتهــن ومالبســهن .عملهــا يف وظيفــة
قــد يــؤدي إىل إعاقــة االمــر إىل حــد مــا إلّ ان النســاء
املطلّقــات أعربــن عــن إضطرارهــن ملجابهــو
مثــل هــذه الضغــوط التــي يتــم خلقهــا مــن
املجتمــع املحيط نتيجة الطالق.
“الطــاق يف هــذه الظــروف صعــب جــدا ً .نعــم
أنــا تطلّقــت ولكننــي كنــت أعــال .يكــون
مــن الصعــب عليــك التجــ ّول يف األســواق أو الجلــوس يف
مــكان وأنــت إمــرأة مطلّقــة( .”...إمــرأة ،غــرب البحــر
األســود 37 ،عــام).
“أنــت إمــرأة مطلّقــة أوالً .ســيكون لديــك أرعــن زوج يف
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حالــة رغبتــك بالعمــل .الجميــع ســيتدخل يف مالبســك
وز ّيــك .صعــب جــدا ً أن تكــوين إمــرأة مطلّقــة( .”...إمــرأة،
البحــر األبيــض املتوســط 31 ،عــام).
درجــة أهميــة مــ ّررات الطــاق تلعــب دورا ً
كبــرا ً يف قــرار التوصيــة بالطــاق .يف هــذا النطــاق
فــإن انــواع الحــوادث التــي تكــون بخــاف الخيانــة وعــدم
الوفــاء والعنــف والســلوكيات املهينــة جميعهــا تخضــع إىل
القــول “بالتجربــة مــرة اخــرى” حيــث انهــا ســتكون
تجــارب مفيــدة وأن االمــور بخــاف املذكــور ليــس مــن
املــررات التــي تســتدعي الطــاق .عنــد النظــر مــن هــذا
املنظــور يعتــر أن الطــاق هــو “آخــر الســبل” التــي
يجــب التو ّجــه إليهــا يف الحلــول .مــن ناحيــة أخــرى تــم
إعتبــار كل مــن العنــف والخيانــة وإدمــان الكحــول مــن
املــ ّررات املعقولــة للطــاق باألخــص مــن جانــب النســاء.
الحصــول عــى هــذا النــوع مــن التجــارب يوفــر مـ ّرر للمفهــوم
أيضــاً.
“ســأقول لهــا عليــي بالتفكــر ج ّيــدا ً .فليــس عليــك هــدم
منزظلــك يف حالــة عــدم تواجــد العنــف الشــديد”( .إمــرأة،
غــرب البحــر األســود 31 ،عــام).
“ســأقلو لــه التطلّــق .حــاول الفهــم واإلســتامع.
حــاول رسد املشــاكل مــع الكبــار .حــاول فهــم
مــا إذا كان ميكــن إســتمرار هــذا الــزواج مــن عدمــه.
وذلــك الن املشــكلة بعــد ذلــك ســتكون كبــرة .الطــاق
ليــس ج ّيــدا ً يف حالــة عــدم تواجــد الخيانــة
واألشــياء مــن هــذا القبيــل( .”...رجــل ،رشق مرمــرة59 ،
عــام).
“الشــئ الوحيــد الــذي ســأقوله هــو ان الطــاق
أمــر صعــب .اليكــون الطــاق الحــل يف
أصغــر أنــواع املشــاكل طاملــا مل تحــدث الخيانــة او يف حالــة
عــدم تواجــد املشــاكل الكبــرة”( .رجــل ،وســط األناضــول،
 31عــام).
ســأطلب منهــا الطــاق فــورا ً يف حالــة
تواجــد النــزاع الشــديد .وذلــك ألننــي قضيــت
عرشيــن عامــاً هبــاءا ً وعنــدي طفلــن .الحمــد للــه .عــى
األقــل هــذا مــا تب ّقــى يل .ســأطلب الطــاق فــورا ً يف حالــة
تواجــد النــزاع الشــديد أو الخيانــة”( .إمــرأة ،غــرب مرمــرة،
 46عــام).
“ســأقول عليــي بالطــاق فــورا ً يف حالــة تواجــد العنــف أو
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الكحــول( ”...إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط 39 ،عــام).
“إذا كان االمــر يســتحق ويف حالــة تواجــد املشــاكل
الشــديدة وإذا كان يتــرف مثــل زوجــي ســأقول
لهــا عليــي بالطــاق .حتــى التّصــاب بــاألمل( .”...إمــرأة،
جنــوب رشق األناضــول 32 ،عــام).
أ ّمــا األفــراد الذيــن دعــوا إىل رضورة وجــود التواصــل
واإلتصــال بــن األزواج فقــد أشــاروا إىل انهــم ســيو ّجهون
األفــراد الراغبــن يف الطــاق للحصــول عــى آليــات
الدعــم اإلحرتافية يف األمر.
“عليهــا بالحصــول عــى املســاعدة أوالً.
ســأتح ّدث معهــا ومــع زوجهــا بشــكل منفصــل.
يكــون مــن الســهل هــدم املنــزل ولكــن مابعــد ذلــك
هــو الصعــب .رغبــت العديــد مــن صديقــايت يف
الطــاق .جلســت وتح ّدثــت معهــن وأخربتهــن
عــا ســيحدث يف حالــة الطــاق ومــاذا لــن
ّ
يحــدث يف حالــة عــدم الطــاق”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 31 ،عــام).
“ عــى األقــل ميكننــي منــح معلومــة عــن
رضورة ذهابهــم إىل مركــز إستشــارات األرسة.
بالطبــع لــن ميكننــي معرفــة مــدي كفايتــه ومــدي
فائدتــه”( .رجل ،غرب مرمرة 51 ،عام).
عنــد ذكــر أن الــزواج أصبــح بشــكل اليطــاق وأن
أنــواع املشــاكل التــي حدثــت هــي مــن املشــاكل
التــي أ ّدت إىل انــواع “الجــروح” التــي الميكــن تصحيحهــا فإنــه
تتــم اإلشــارة إىل أن الطــاق ســيكون مفيــد أكــر مــن ناحيــة
األأزواج لهــذا الســبب يظهــر أن البيئــة القريبــة ســتدعم ق ـرار
الطــاق .يف مــوازاة لذلــك يظهــر أيضــاً أنــه ميكــن إســتعادة
الحيــاة التــي تــم وضعهــا يف املقــام الثــاين نتيجــة انــواع املشــاكل
كــا ميكــن مواصلــة الحيــاة مــع ق ـرار الطــاق حتــى وإن “كان
ذلــك متأخــرا ً”.
يجــب عليهــم الطــاق إذا كان مــن الواجــب
عليهــم ذلــك .ملــاذا قــد يرغــب النــاس يف
العيــش بــدون ســعادة ؟ أو ملــاذا عليهــم
اإلحســاس بالــرورة يف هــذا األمــر ؟ يبــدأ املــاء يف الترسيــب
يف حالــة تشــقّقات العالقــات( ”...إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 37 ،عــام).
“ســأقول لهــا ال تتأخــري يف األمــر .ألننــي أبلــغ اآلن  42عــام

مــن العمــر ومل أســتطع فعــل أي شــئ كنــت أرغــب بــه حتــى
اليــوم .حيــايت فارغــة متام ـاً( .”...إمــرأة ،منطقــة إيجــة42 ،
عــام).
“يجــب عــدم اإلســتمرار يف شــئ الميكــن مواصلتــه.
ســيكون مــن املفيــد إيقافــه يف الحــد املطلــوب.
أنــا قضيــت مثانيــة أعــوام بشــكل فــارغ( .”...إمــرأة ،غــرب
مرمــرة 42 ،عــام).
“عليهــم بالطــاق عــى الفــور إذا مل يكــن
بإســتطاعتهم املواصلــة واإلســتمرار .يف واقــع األمــر
أنــا ضــد الطــاق ولكــن إذا مل يفلــح االمــر عليهــم
بالطــاق فالحيــاة قصــرة جــدا ً والتســتحق ذلــك”( .رجــل،
غــرب البحــر األســود 61 ،عــام).
“املرحلــة ها ّمــة جــدا ً .حيــث انهــا إذا كانــت
القطــرة االخــرة فــإن وصيتــي ســتكون عــى
النحــو التــايل .تســتمر الحيــاة بعــد الطــاق .أنــت كنــت
شــخص وبالطبــع ســتكون كافيــاً لنفســك بإعتبــارك هــذا
الشــخص .أنــت لســت الشــخص األول الــذي يحــدث معــه
هــذا الحــدث .ولــن تكــون آخرهــم .يجــب عليــك اإلســتمرار
يف حياتــك مــن مــكان توقّفــك”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 28 ،عــام).
مــن الناحيــة االخــرى يتواجــد جــزء أشــار إىل أنــه
لــن يتدخّــل يف هــذه املرحلــة عــى اإلطــاق .حيــث أن
الســبب األســايس يف هــذه الفكــرة هــو عــدم
املقــدرة عــى معرفــة نوعيــة الحيــاة املنزليــة وديناميكيــة
العالقــة بــن األفــراد الراغبــن بالطــاق .حيــث يظهــر
القــول بــأن أنــواع املشــاكل التــي تحــدث بــن األفــراد
يجــب أن تكــون يف إطــار الخصوصيــة مــع اإلشــارة إىل
أن جميــع الحــوادث التــي تحــدث يف املنــزل يجــب أن تظــل يف
املنــزل.
“الميكننــي معرفــة حياتهــم الداخليــة .لــذا
الميكننــي ان أتدخل.الميكننــي القــول أن عليــك
رف يف الحــل( .”...رجــل ،البحــر
الطــاق ألنهــا خانتــك أو تـ ّ
األبيــض املتوســط 45 ،عــام).
“الميكننــي معرفــة ماعاشــوه مــع بعضهــم
البعــض .فصــوت الطبــل يكــون جميــاً مــن
عــى البعــد ولكــن اليعــرف أحــد مايحــدث
يف داخــل املنــزل”( .إمــرأة ،البحــر األبيــض املتوســط28 ،
عــام).

“لــن أتدخّــل عــى اإلطــاق ألن هــذا االمــر شــخيص
جــدا ً .ســأحاول عــدم تقديــم أي نــوع مــن
التعليقــات أو التوصيــات فيــا يختــص بــزواج شــخص آخــر
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أو إهت ـزاز وتدهــور حياتــه الزوجيــة طاملــا مــازال لــدي أنــا
نفــي تســاؤالت حــول الــزواج”( .إمــرأة ،إســطنبول32 ،
عــام).

أوضاع األزواج قبل الزواج والتوقّعات من الزواج
تحليل مقارن بني املشاكل التي عاشها األزواج يف الزواج وبني م ّربرات الطالق
عامل العواطف بعد الطالق وامليل للتوصية يف الطالق
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 .1.8أوضــاع األزواج قبل الزواج والتوقّعات من الزواج
تــم يف نطــاق الدراســة إجــراء املقابــات مــع  6أعــداد
مــن األزواج الذيــن كانــوا متزوجــن ســابقاً فتطلقــوا،
فتحليــل تصوراتهــم وتجاربهــم حــول الطــاق بشــكل
مقــارن .ويف هــذا اإلطــار تــم تدقيــق مــدى معرفــة
بعضهــم البعــض قبــل الــزواج ،وقراراتهــم حــول
الــزواج ،وتوقعاتهــم منــه ،وتقييامتهــم العامــة حــول
الــزواج تحــت عناويــن مختلفــة ،وإجاباتهــم املتعلقــة مبربراتهــم
للطــاق.
أســتقيصت بروفيــات األزواج العامــة للتمكــن مــن رشح نتائــج
التحليــل املقــارن بشــكل أكــر تعمقــاً .معــدل أعــار األزواج
هــو  41مــن النســاء ،و 45مــن الرجــال .وفــرة الــزواج هــي
فــوق  10ســنوات .يشــاهد ان ســن الــزواج بالنســبة للنســاء
مــن األزواج يــراوح فيــا بــن  20-14ســنة ،بينــا هــو مــراوح
فيــا بــن  17-25مــن العمــر بالنســبة للرجــال .وأمــا اتخــاذ
قـرار الــزواج فيختلــف يف األزواج؛ يوجــد هنــاك مــن تــزوج عــن
طريــق الــزواج املدبــر كــا يوجــد مــن تــزوج مبــن أختبــاره او
بــن جميــع األزواج أنهــم تزوجــوا
عــن طريــق الهــروب .وقــد ّ
عــن رىض إال إمــرة قالــت بأنــه تــم تزويجهــا بــدون الحصــول
عــى رضاهــا.
تــم ســؤال األفــراد عــن مــدى معرفتهــم لبعضهــم
البعــض قبــل الــزواج .يعتقــد جميــع األزواج مــن النســاء
والرجــال أنهــم تز ّوجــوا دون معرفــة الــزوج بالقــدر
الــكايف .حيــث أفــاد الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــم قابلــوا
الــزوج بضــع مــ ّرات فقــط قبــل الــزواج ،كــا أفــاد البعــض
اآلخــر أنــه عــى الرغــم مــن إســتمرار فــرة التعــارف لبضعــة
أشــهر إلّ أنــه مل يكــن لديهــم الفرصــة إلقامــة العالقــة التــي
توفــر معرفــة بعضهــم البعــض بشــكل كايف .أكــر
األســباب البــارزة لحــدوث هــذا الوضــع هــو الضغــط مــن
األرسة والبيئــة القريبــة .حيــث أشــار األزواج إىل أن العديــد
مــن اللقــاءات التــي كانــت تتــم بينهــم كانــت تتــم
رسي او محــدود نســبة لعــدم منــح اإلذن مــن
بشــكل ّ
األرسة أو البيئــة القريبــة .كــا تتواجــد إمــرأة واحــدة
تعتــر إســتثناء مــن هــذا الوضــع أشــارت إىل أن فــرة
الخطبــة إســتم ّرت لفــرة عــام وأنهــا الحظــت األوجــه الســيئة
لخطيبهــا ولك ّنهــا تحاشــت مشــاركة الوضــع مــع األرسة.
مــن الناحيــة االخــرى فكــا هــو الحــال يف هــذا
املثــال يعتــر الضغــط أو الخــوف مــن األرسة قــد لعــب دورا ً
ســلبياً يف مرحلــة تأســيس الــزواج.
“يف الواقــع مل يكــن االمــر مثــل الهــرب .لقــد خرجنــا ســوية.

كان هنــاك عيــد ميــاد إبــن أختــه .ذهبنــا إىل عيــد امليــاد.
بعــد ذلــك أظلــم الليــل جــدا ً .مل أذهــب إىل املنــزل مــن
خــويف .مكثــت هنــاك وكانــت تلــك بدايــة املكــوث...مل نعــش
األوقــات مثــل أن نخــرج إىل املحلّــة ونلعــب الكــرة مــع
الرجــال أو يكــن لدينــا حبيــب أو شــئ مــن هــذا القبيــل...
كان أيب صارمــاً بعــض الشــئ وكان الــزواج هــو الخــاص
بالنســبة يل”( .إمــراة ،إســطنبول 49 ،عــام)
“كانــت أمــي تعــرف أرستهــا .جــاءت يف أحــد
األيــام وأخربتنــي عــن أوصافهــا .حرضنــا لرناهــا.
هــل يكــون مــن املمكــن معرفــة الشــخص عــن
طريــق الحضــور والرؤيــة مرتــن او ثالثــة مــ ّرات؟ كانــت
هــذه هــي الظــروف يف ذلــك اليــوم ،وكانــت أمــي مريضــة
بعــض الشــئ ،كان مــن الــروري تواجــد الدعامــة
التــي تحيــط باملنــزل يف القريــة .كان األمــر بــإرصار األرسة
أكــر ...وكانــت الــروط كذلــك .قبلــت باألمــر .بالطبــع
عندمــا يكــر اإلنســان يتوقــع أشــياء أكــر”( .رجــل ،وســط
رشق األناضــول 40 ،عــام).
يتّضــح أن عــدم معرفــة االزواج لبعضهــم البعــض بالقــدر الــكايف
قبــل الــزواج ينتهــي بعيــش األزواج للمشــاكل األساســية .حيــث
أن األزواج الذيــن مل يقضــوا الوقــت الــكايف مــع بعضهــم البعــض
يدركــون عــدم التوافــق فيــا بينهــم مــن حيــث املنطــور األســايس
يف الحيــاة واألذواق كــا يواجهــون انــواع االوضــاع التــي تــؤدي
إىل املشــاكل يف داخــل منــزل الزوجيــة.
“يعتقــد اإلنســان انــه عــرف كل منهــم اآلخــر ،بعــد ذلــك
يعــرف يف الــزواج العــادات التــي مل يعرفهــا يف الســابق”.
(إمــرأة ،رشق مرمــرة 44 ،عــام).
أ ّمــا الخاصيــة املشــركة األخــرى لجميــع األزواج فهــي إعتقادهــم
أنهــم تز ّوجــوا يف عمــر مب ّكــر .حيــث أشــار العديــد مــن األف ـراد
إىل أنفســهم بأنهــم كانــوا “جهــاء” و “أطفــال” يف الفــرة التــي
تزوجــوا فيهــا .كــا يتواجــد األفـراد الذيــن أشــاروا إىل أن زواجهــم
يف األعــار املبكّــرة إنتهــى بعــد تلبيــة توقّعاتهــم مــن الحيــاة
خــال فــرة الــزواج.
“ال أعلــم .إذا كان لــدي عقــي املوجــود اآلن.
لكنــت ألعرفــه بشــكل أفضــل .أحيانــاً أشــعر بالنــدم
وأقــول أنــه لكــن ســيكون مــن األفضــل لــو درســت
وأكملــت تعليمــي .أنــا أقــول نفــس الشــئ ألطفــايل .أقــول
لهــم عليكــم بالدراســة .ألنــه اليوجــد مــا هــو أفضــل
مــن الدراســة .وذلــك ألننــي لــو كنــت درســت ولــو كان
لــدي مهنــة لكانــت حيــايت لتكــون أكــر إختالفــاً( .إمــرأة،

رشق وســط األناضــول 37 ،عــام).
بالتــوازي مــع هــذا الوضــع فــإن غالبيــة األفــراد مل مينحــوا
اإلجابــات الواضحــة فيــا يتعلّــق بتوقّعاتهــم مــن الــزواج
حيــث ربطــوا الوضــع بأنهــم كانــوا يف ســن الشــباب عنــد
الــزواج .يظهــر مــن هــذا الوضــع عــدم نضــوج املعايــر الالزمــة
فيــا يتعلّــق بالتوقّعــات مــن الــزوج ويف إختيــار
الــزوج بالقــدر الــكايف .أوضــح األفـراد املطلّقــن أنهــم مل يتح ّدثــوا
قبــل الــزواج عــن التوقّعــات مــن الــزواج كــا أشــاروا يف
العديــد مــن االحيــان إىل عــدم تواجــد الظــروف
املناســبة للحديث يف األمر.
“يف ذلــك الوقــت كنــت يف ســن
عــام ،واليكــون
تفكــرك صائبــاً .نعــم انــت راشــدة ولكنــك
تنظريــن إىل الحيــاة مبنظــار وردي .والتعرفــن
مســؤولية الــزواج .ال أعلــم كيــف ميكننــي التعبــر عــن
ذلــك .ظننــت أن األمــر ســيكون ج ّيــدا ً عندمــا تع ّرفــت بــه.
ظننــت أن كل شــئ ســيكون جمي ـاً”( .إمــرأة ،رشق مرمــرة،
 44عــام).
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“كنــت بعمــر  ،14.5تز ّوجــت يف ســن صغــرة جــدا ً.
ولــدت طفلتــي يف عمــر  ،15.5الفــرق يف العمــر بينــي
وبــن طفلتــي  15عــام  ...التوقّعــات مــن الــزواج؟ مل
نتحــدث يف مثــل هــذه املواضيــع مــع زوجــي .كنــت
أتوقّــع أرسة ســعيدة .طبع ـاً هــذه إجابــة كالســيكية ولكــن
ربــا مل أكــن أســتوعب الــزواج يف ســن  ،14.5رمبّــا
ّ ...
تعلّمــت كل شــئ بعــد ســن  21عــام بعــد كــر
األطفال خالل الزواج”( .إمرأة ،إســطنبول 38 ،عام).
يتضــح أن أوضــاع الــزواج يف ســن مبكّــرة وعــدم
الحديــث يف التوقّعــات مــن الــزواج مــع الــزوج
يؤثــر عــى توضيــح األفــراد لتوقّعاتهــم مــن الــزواج
مبفاهيــم أكــر تقليديــة .تظهــر توقّعــات النســاء مــن
الــزواج يف شــكل “املنــزل الســعيد”“ ،املشــاركة الســعيدة”
أ ّمــا التوقّعــات مــن الــزوج فيتــم توضيحهــا يف “املعاملــة
الجيّــدة”“ ،اإلمســاك بيدهــم” والتــي تشــر جميعهــا إىل
هيمنــة الرمــوز التقليديــة عــى العالقــة .جــزء مــن النســاء
أفــاد إىل ان الــزواج كان وســيلة يف التخلّــص والهــرب
مــن املنــزل .أ ّمــا الــزواج بالنســبة للرجــال فيعنــي
توفــر اإلنتظــام يف الحيــاة ،الخــروج مــن مرحلــة
الطفولــة ،الحصــول عــى األطفــال“ ،الحصــول عــى اإلســتقرار
واملســؤولية” باإلضافــة إىل إحتوائــه عــى املعــاين مثــل
دخــول شــخص إىل املنــزل لتوفــر القيــام باألعــال
املنزليــة (نظافــة املنــزل ،أعــال العنايــة والرعايــة مــع
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األفــراد اآلخريــن يف املنــزل) .مــن الناحيــة األخــرى
يتضــح أنــه مل يتــم التفكــر يف املســؤوليات التــي
يحملها معه الزواج ســواء كان ذلك من النســاء أو الرجال.
“ال أعلــم فأنــا قبــل كل شــئ كنــت أرغــب يف أن أكــون
ســعيدة .وان يكــون لــدي منــزل ،وان يكــون لــدي طفــل،
وأن يتعامــل معــي زوجــي بشــكل ج ّيــد ،وأن يكــون كل شــئ
ج ّيــد .هــذه هــي التوقّعــات مــن الــزواج .مــاذا ميكــن أن
تكــون أيضــاً”( .إمــرأة ،رشق وســط األناضــول 37 ،عــام).
“كنــت انتظــر أن يكــن زوجــي اإلحــرام يل قبــل كل
شــئ .وان يكــون عونــاً يف كل شــئ”( .إمــرأة،
شــال رشق األناضول 38 ،عام).
“ملــاذا يتــز ّوج اإلنســان ،يتــز ّوج ملشــاركة الوحــدة
وتأســيس األرسة .لتوفــر األرسة الواحــدة
والحصــول عىل األطفال( ”...رجل ،رشق مرمرة 51 ،عام).
“كنــت أتوقــع هــذا الشــئ مــن زوجــي.
الحصــول عــى الحيــاة الجميلــة .وتوفــر املســتقبل الج ّيــد
ألطفالنــا .كنــت أرغــب يف ذلــك”( .إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 42 ،عــام).
 .2.8تحليــل مقــارن بــن املشــاكل التــي عاشــها األزواج يف
الــزواج وبــن مــ ّررات الطــاق
يف الجــدول  29تتواجــد مــ ّررات الطــاق التــي تــم
توضيحهــا عــن طريــق كل مــن النســاء والرجــال يف
األزواج .يوضّ ــح كل مــن الرجــال والنســاء أنــواع
مختلفــة مــن املواضيــع يف شــكل مــ ّررات الطــاق .كــا
يتــم تفســر املواضيــع يف شــكل مختلــف حتّــى يف حالــة
اإلشــارة إىل نفــس املواضيــع .عنــد التحقّــق مــن األمثلــة
الــواردة يتضــح ظهــور الوضــع الشــائع الــذي يوضــح أن
األزواج املطلّقــن يوضحــون انــواع األســباب املختلفــة يف
الطــاق باإلضافــة إىل منحهــم الدرجــات املختلفــة
لهــذه األســباب (& Hurowitz, 1981; Kitson
 .)Sussman,1982التفســرات التــي يتــم تطبيقهــا يف
هــذا املوضــوع ترتكــز عــى أســاس نفــي .حيــث يتــم
إعتبــار الطــاق يف شــكل أزمــة تؤثــر عــى تصــ ّورات األفــراد
فيــا يختــص بأنفســهم أو يف العالقــات لــذا يتــم التقييــم يف
شــكل إنشــاء العالقــة الســببية منــذ األول التــي يتــم
إنشــائها عــن طريــق األفــراد واألزواج املتواجديــن يف
نفــس العالقــة وذلــك إعتقــادا ً بأنهــا ســتوفّر
الراحة (.)Guttmann, 1993

دراسة نوعية :تحليل مقارن عىل األزواج املطلّقني

2014 TBNA 126

الجدول  .29مقارنة م ّربرات الطالق بني األزواج
الشخص املتخذ
لقرار الطالق

النساء

الرجال

الزوج 1

إمراة

خيانة الرجل

الذكب املستمر من املرأة

الزوج 2

رجل

ظهور النزاع بسبب رضورة اإلعتناء بوالدة الزوج واخته

عدم الحصول عىل النظرات املتشابه يف النظرة إىل الحياة

الزوج 3

رجل

عدم التهاون من الرجل

الزوج 4

رجل

خيانة الرجل

عدم اإلحرتام من املرأة

الزوج 5

إمراة

عدم مسؤولية الرجل

املشاكل اإلقتصادية وعدم رغبة املرأة يف اإلنتقال غىل منزل أرسة الرجل

عدم سؤال الرجال لرأس املرأة

التأثري من البيئة القريبة

الزوج 6

إمراة

عدم حديث املرأة
الكذب من املرأة

تطبيق الرجل للعنف الجسدي واللفظي والجنيس ،الخيانة

األزواج املوضّ حــن يف الــزوج  1والــزوج  4أشــاروا إىل مــ ّررات
مختلفــة بالكامــل فيــا يختــص مبـ ّررات الطــاق .يف هــذا املثالــن
تــم تحديــد مــ ّرر الطــاق الــذي تــم تعيينــه مــن النســاء يف
شــكل “الخيانــة” ،مــن الناحيــة األخــرى يقبــل األزواج خيانتهــم
لزوجاتهــم ولكنهــم أ ّدعــوا أنــه مل يحــدث الطــاق وفــق هــذا
الســبب .حيــث تــم تحديــد مـ ّررات الطــاق وفــق الرجــال بأنهــا
الكــذب املســتمر مــن الزوجــة وإدخالهــم يف الديــون” و”عــدم
إحــرام الزوجــة إليهــم وعــدم إطاعتهــا للــزوج”.
يف الــزوج  1تــم توضيــح أنــواع املشــاكل التــي حدثــت يف فــرة
الــزواج بشــكل مختلــف عــن طريــق كل مــن النســاء والرجــال.
كــا تظهــر أيض ـاً التناقضــات يف التوضيحــات التــي تــم تقدميهــا
فيــا يختــص مبشــاعرهم تجــاه أزواجهــم .حيــث أفــاد الفــرد
الرجــل بــأن لديــه مشــاعر ســلبية تجــاه زوجتــه التــي تطلّــق
منهــا وان هــذا الوضــع كان مســتمرا ً خــال فــرة الــزواج أيض ـاً.
أ ّمــا بالنســبة للمــرأة فقــد أفــادت إىل أن زوجهــا الــذي تطلّــق
منهــا كان يحبّهــا وأنــه مل تحــدث مشــاكل مــن حيــث املشــاعر
والعواطــف.
“كان يقــول أننــي كاملــة بالنســبة لــه .وكان يح ّبنــي كثــرا ً
حتــى ذهــايب .كــا قلــت لــك .كان يعجبــه طعامــي .نعــم
لدينــا ثالثــة أطفــال .مل يكــن لدينــا شــئ مثــل هــذا عــى
اإلطــاق .كان معجب ـا ً يب”( .الــزوج ،1:إمــرأة ،إســطنبول38 ،
عــام).
“مل أحــب أي مــن خصائصهــا .كانــت تد ّخــن .وكانــت لديهــا

اإلدمان عىل الكحول
تدخّل أرسة املرأة يف الزواج

عــادات الكــذب .كانــت غــر محرتمــة تجــاه أرسيت .ومل تكــن
تطيعنــي .وكانــت قاســية...هذا النــوع مــن العــادات.”...
(الــزوج ،1:رجــل ،إســطنبول 43 ،عــام)
باإلضافــة إىل ذلــك ،يظهــر أن الــزوج  1قــد واجــه املشــاكل
اإلقتصاديــة طــوال فــرة الــزواج .تختلــف التعليقــات الصــادرة من
االزواج فيــا يختــص بالحالــة اإلقتصاديــة التــي عاشــوها خــال
فــرة الــزواج .مــا يجــذب اإلنتبــاه هــو أن الرجــل يُلقــي بالالمئــة
عــى املــرأة فيــا يختــص بتقييامتــه تجــاه الحالــة اإلقتصاديــة
خــال فــرة الــزواج حيــث أن أنــواع املشــاكل اإلقتصاديــة يف
املنــزل ظهــرت بســبب عــدم إهتــام الزوجــة بالنفقــات .مــن
الناحيــة أفــادت املــرأة بوجهــة نظــر يف اإلتجــاه املعاكــس.
“مثــاً كانــت تأخــذ بطاقتــي اإلئتامنيــة .كنــت أقــول لهــا
يجــب أن التتجــاوز نفقاتــك  200-300لــرة .ولكــن كانــت
تــأيت النفقــات فائضــة مبقــدار  100لــرة  ...أنفقــت 1500
لــرة ومازالــت تكــذب حتــى اآلن عــى الرغــم مــن منحــي
املــال إليهــا يف كل يــوم”( .الــزوج ،1:رجــل ،إســطنبول43 ،
عــام)
“كنــت أنــا التــي أحافــظ عــى املنــزل مســتندا ً عــى األقــدام.
مل يكــن زوجــي قــادرا ً عــى توفــر املتابعــة يف األمــر .كان
مينحنــي االمــوال مــرة واحــدة يف الشــهر...مل يكــن هنــاك
أشــياء غــر رضوريــة .مثــل أن نشــري املالبــس او أن أرغــب
يف رشاء حقيبــة وشــئ مــن هــذا القبيل”(...الــزوج ،1:إمــرأة،
إســطنبول 38 ،عــام).

مل تقتــر املواضيــع التــي كانــت ســبباً يف الخــاف عــى
هــذه األمــور فقــط يف الــزوج  .1حيــث أشــار الرجــل أن
زوجتــه مل تكــن ترغــب يف إســتقبال الضيــوف يف املنــزل وانهــا
كانــت تنزعــج بشــكل عــام مــن تواجــد الضيــوف يف املنــزل
(مثــل الجــران ،األقــارب) حيــث أشــار إىل أن هــذا
االمــر قــد أث ّــر عــى العالقــة أيضــاً .أ ّمــا املــرأة فقــد
أفــادت عــى العكــس متامــاً بأنــه مل يكــن هنــاك شــئ
مــن هــذا القبيــل .وأشــارت إىل أن زوجهــا كان مقيّــدا ً يف هــذه
املواضيــع.
“عندمــا أحــر مــن العمــل أرغــب يف أن اليكــون هنــاك
شــخص يف املنــزل حيــث أرغــب يف إرتــداء الشــورت
والتجــ ّول براحــة يف املنــزل أو اإلســتلقاء ومشــاهدة
التلفــاز .مبعنــى أننــي ال أرغــب يف تواجــد األشــخاص بــدون
ســبب يف املنــزل .كانــت تقــول يل هــذا األمــر اليخصــك.
فهــذه صديقتــي وســتحرض يف كل االحــوال”( .الــزوج ،1:رجــل،
إســطنبول 43 ،عــام)
“كان يقــول يل يجــب عــدم مجــئ وذهــاب أرستــك
عــى الــدوام .مل نكــن نخــرج إىل الشــارع .ومل يكــن
لدينــا جــران أو شــئ مــن هــذا القبيــل”( .الــزوج،1:
إمرأة ،إسطنبول 38 ،عام).
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“مل يكــن أيب يســتطيع الرؤيــة ج ّيــدا ً .وكانــت أخــت زوجــي
تعــاين مــن املشــاكل النفســية .كنــت أقــول لــه ملــاذا
علينــا اإلعتنــاء بهــا .كانــت تحــدث مشــاكل يف املوضــوع.
ك ّنــا نتشــاجر عــى الدوام...بعــد ذهــاب الرجــل إىل
تغــرت الكثــر مــن األشــياء .أظــن
إســطنبول للعمــل
ّ
أنــه رأى الوضــع هنــاك ،ال أعلــم إذا كان ذلــك هــو
الســبب .كان يقــول ال أريــد وال أحــب .كان يقــول أن
أفكارنــا ليســت نفــس الشــئ .وكان يقــول أنــت
لســت مثــل مــا كنــت أظــن .ملــاذا تز ّوجــت إن
كنــت التحــب إذن ؟ كنــت أقــول لــه أن لديــه
طفلــن اآلن ،وانــت متــزوج لفــرة  15-14عــام،
وأحببــت يف ذلــك الوقــت ،مــاذا حــدث اآلن؟ أنــا أوضــح
ســبب الطــاق يف أنــه الذهــاب إىل مــكان جديــد ورؤيــة
نــاس جــدد”( .الــزوج ،2:إمــرأة ،رشق وســط األناضــول37 ،
عــام)
أ ّمــا يف املقابــات التــي تــم إجرائهــا مــع األفــراد يف
الــزوج  ،3الــزوج  ،5الــزوج  6فقــد تطــ ّرق كل مــن
النســاء والرجــال إىل املواضيــع املتشــابهه يف مــ ّررات
الطــاق مــع تفســر املواضيــع بوجهــات نظــر مختلفــة.
مثـاً يف املقابلــة التــي متــت مــع الــزوج  3أشــارت الزوجــة إىل أن
الــزوج مل يكــن ينكــر ذاتــه عــى اإلطــاق وأنــه كان
يركــز عــى متطلّباتــه عــى الــدوام .أ ّمــا الرجــل فقــد أشــار إىل أن
الزوجــة مل تكــن تطيعــه يف أي شــئ .عــى الرغــم مــن
أن الــزواج لديــه أفــكار متشــابهه يف موضــوع مــررات الطــاق
إلّ أنهــم يعتقــدون ان مصــدر هــذه املشــكلة كانــت مــن الطــرف
اآلخــر وليــس منهــم.

يف الــزوج  2تــم إتخــاذ قــرار الطــاق عــن طريــق الرجــل.
حيــث أشــار الرجــل خــال املقابلــة أنــه حــدث بينهــم
الطــاق وفــق مــ ّرر تواجــد وجهــات النظــر املختلفــة
للحيــاة فيــا بينهــم .حيــث أفــاد بإختــاف األذواق وعــدم
تواجــد نقــاط مشــركة بينــه وبــن زوجتــه .مــن الناحيــة
االخــرى فإنــه يف املقابلــة التــي متــت مــع زوجتــه أشــارت املــرأة
إىل أنهــا كانــت عــى علــم مبــ ّرر الطــاق مــن زوجهــا
ولكنهــا مل تقتنــع باالمــر .حيــث أنــه وفقــاً للمــرأة
فإنــه قــد إنتهــى الــزواج نســبة لحــدوث املشــاكل ألن
الــزوج كان عليــه اإلعتنــاء بوالدتــه واختــه وأنــه
كان عليــه اإلنتقــال للعمــل يف إســطنبول .يظهــر أن املــرأة مل
تكــن راضيــة عــن الطــاق لفــرة طويلــة نســبة لعــدم قبولهــا
لهــذا املــ ّرر إلّ أنهــا قبلــت االمــر نســبة لحــدوث وتواجــد
املشــاكل املاديــة.

يف الــزوج  3تــم تحديــد حــدوث أنــواع مختلفــة
مــن املشــاكل خــال فــرة الــزواج مــع إختــاف وجهــات النظــر
بــن الطرفــن فيــا يختــص بالنظــرة إىل املواضيــع .حيــث
تتواجــد وجهــات نظــر مختلفــة لــأزواج فيــا يختــص
بالوضــع اإلقتصــادي وأنــواع املشــاكل اإلقتصاديــة التــي
حدثــت أثنــاء الــزواج .هــذا الوضــع اليشــمل عــدم مقــدرة
الرجــل عــى توفــر إحتياجــات املنــزل وإلقــاء الالمئــة عليــه
رصفــات
فقــط وإمنــا ميكــن ان يتــم تفســره بســلوكيات وت ّ
الزوجــة أيضــاً.

“تنظــرون إىل االمــر مــن نواحــي مختلفــة  ...مث ـاً أن تكــون
راغب ـاً يف الذهــاب إىل مــكان مــا ولكنهــا ترغــب يف الجلــوس
يف املنــزل .مثـاً عندمــا كنــت أرغــب يف قـراءة كتــاب ،كانــت
هــي مختلفــة ،حيــث كانــت تقــول ملــاذا تقــرأ الكتــاب هنــا
بــدون ســبب ،مل تكــن تفهــم ح ّتــى هــذا األمــر”( .الــزوج،2:
رجــل ،رشق وســط األناضــول 40 ،عــام)

“عشــنا العديــد مــن املشــاكل ألنــه مل يكــن
لدينــا أي دعــم عنــد زواجنــا .كنــا نفعــل كل
شــئ لوحدنــا .كانــت لدينــا فــرات مختلفــة .كانــت
لدينــا العديــد مــن املشــاكل املاليــة كــا عشــنا
الكثــر مــن املشــاكل”( .الــزوج ،3:إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 38 ،عــام).
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“مل يكــن لدينــا أي نــوع مــن املشــاكل املاديــة .ولكنهــا كانــت
تكــذب بإســتمرار .أصبــح األمــر يف شــكل عــادة بالنســبة
إليهــا .كانــت تكــذب لدرجــة كبــرة ح ّتــى أننــي دفعــت
ديــون تــوازي مثانــن ألــف لــرة”( .الــزوج ،3:رجــل ،رشق
وســط األناضــول 42 ،عــام).
الوضــع الهــام اآلخــر يف عالقــات الــزوج  3هــو خيانــة الرجــل
لزوجتــه التــي تطلّــق منهــا .يظهــر أن موضــوع الخيانــة يتــم
النظــر إليــه بشــكل طبيعــي عــن طريــق الرجــال يف املقابــات
وانــه اليتــم التعريــف عنــه بإعتبــاره مــن املشــاكل التــي أ ّدت إىل
نهايــة الــزواج .يظهــر أن هــذا النــوع مــن الفهــم يكــون ضاغــط
أكــر يف العالقــات الجنســية بخــاف الــزواج .مث ـاً يف الــزوج 3
يعتــر الفــرد الرجــل أن هــذا الوضــع يجــب ان يتــم قبولــه
بإعتبــاره وضــع تــم عيشــه بالفعــل وانــه يجــب عــدم النظــر إىل
املوضــوع بصفــة “التهويــل” .
“نعــم لقــد حدثــت الخيانــة ولكنهــا مل تحــدث بالقــدر
الكبــر( ”...الــزوج ،3:رجــل ،رشق وســط األناضــول،
عــام).
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“كان شــيئاً يحــدث بشــكل متكــ ّرر .يف األســبوع األول مــن
زواجنــا ك ّنــا يف واليــة × .حيــث كانــت وظيفتــه يف تلــك
املنطقــة ،علمــت أننــي تع ّرضــت للخيانــة يف تلــك املنطقــة،
حــدث تغيــر يف الوظيفــة ،وحــدث األمــر يف تلــك الفــرة.
كــا حــدث يف كل مــكان ذهبنــا إليــه”( .الــزوج ،3:إمــرأة،
رشق وســط األناضــول 38 ،عــام).
أ ّمــا يف مقابلــة الــزوج  5فــإن املــرأة تنظــر إىل عالقــة األســباب
– النتائــج مــن مشــاكل الــزواج بشــكل مختلــف .حيــث أشــارت
املــرأة التــي أجريــت معهــا املقابلــة ان الــزوج مل يكــن مســؤوالً
وأنــه مل يكــن لديــه املعرفــة يف العديــد مــن االمــور .تعتقــد أيضـاً
أن عــدم مســؤولية الــزوج إنعكــس يف حياتــه العمليــة وبالتــايل
إنعكــس عــى األوضــاع يف الحيــاة العمليــة .أ ّمــا الفــرد الرجــل
الــذي أجريــت معــه املقابلــة فيعتــر أن م ـ ّرر الطــاق كان هــو
الحالــة اإلقتصاديــة .حيــث يعتقــد بإهتـزاز الرابطــة الزوجيــة مــع
بدايــة حــدوث املشــاكل اإلقتصاديــة .باإلضافــة إىل ذلــك يعتقــد
ان زوجتــه إتخــذت ق ـرار الطــاق نتيجــة إنتقــال االم -االب إىل
املنــزل وفــق أنــواع املشــاكل اإلقتصاديــة .أ ّمــا املــرأة فرتبــط هــذا
القـرار بنــوع القـرارات الها ّمــة التــي تــم إتخاذهــا دون الحصــول
عــى رأيهــا يف املوضــوع .بلفــظ آخــر فــإن الوضــع اإلقتصــادي
أو إنتقــال أرسة الرجــل إىل املنــزل هــي املواضيــع التــي يتــم
إعتبارهــا مــ ّررات الطــاق وفــق الرجــل ،ا ّمــا بالنســبة للمــرأة
فــإن هــذه املواضيــع مل تكــن األســباب الرئيســية يف الطــاق
وإمنــا يتــم تفســر األســباب الرئيســية بإعتبارهــا عــدم مســؤولية

الرجــل وعــدم املشــاركة منــه.
إحــدى املشــكالت التــي حدثــت خــال الــزواج بالنســبة للــزوج 5

ترتبــط بالخيانــة .أشــارت املــرأة إىل أنهــا تعتقــد أنهــا تع ّرضــت
إىل الخيانــة خــال فــرة الــزواج ،حيــث أشــارت إىل أنهــا شــعرت
بالخيانــة مــن زوجهــا وفــق مختلــف انــواع العالمــات مــن
زوجهــا .ا ّمــا الفــرد الرجــل فقــد أفــاد إىل أن هــذا الوضــع غــر
حقيقــي ومل يقبــل تهــم الخيانــة .يف هــذا الســياق يظهــر أن
يتجســد يف إطــار عناويــن مختلفــة.
الخــاف بــن األزواج ّ
“ال أعلــم كــم مــرة حدثــت الخيانــة ولكــن أعتقــد أنهــا
كانــت موجــودة .وذلــك نســبة لعــد إهتاممــه وعــدم ح ّبــه
 ...كنــت أقــول أن ذلــك ألنــه مل يكــن يح ّبنــي ،وأن ذلــك
يعنــي تواجــد إمــرأة أخــرى يف حياتــه .لهــذا الســبب إنتهــى
ح ّبــى تجاهــه”( .الــزوج ،5:إمــرأة ،رشق مرمــرة 44 ،عــام).
“كانــت تحــدث مشــاكل يف األيــام األخــرة النهــا كانــت
تقــول أن زوجهــا الســابق كان يــرف األمــوال مــع النســاء
يف الخــارج .ولكــن مل تحــدث حالــة الخيانــة عــى اإلطــاق”.
(الــزوج ،5:رجــل ،رشق مرمــرة 51 ،عــام).

كــا هــو الحــال يف الــزوج  ،1يتواجــد لــدى الــزوج  5أفــكار
متنازعــة فيــا يختــص بتأثــر البيئــة القريبــة عــى العالقــة .عنــد
مقارنــة اإلجابــات التــي تــم منحهــا مــن الــزوج  5يتضــح عــدم
وجــود فكــرة مشــركة حــول هــذا املوضــوع وانــه يتواجــد طــرف
واحــد فقــط أشــار إىل تواجــد مثــل هــذا الوضــع.
“زوجتــي تأثــرت مــن الخــارج لدرجــة بعيــدة .حيــث
أصبحنــا يف محيــط مــن الفــن .أعتقــد انهــا دخلــت يف هــذه
املواضيــع”( .الــزوج ،5:رجــل ،رشق مرمــرة 51 ،عــام).
“مل يكــن هنــاك أي تدخّــل مــن الخــارج ،مل يحــدث شــئ
مثــل ذلــك عــى اإلطــاق .كانــت املشــكلة بيننــا نحــن فقــط.
مل نتفــق ،وإنفصلنــا”( .الــزوج ،5:إمــرأة ،رشق مرمــرة44 ،
عــام).
أ ّمــا يف مقابلــة الــزوج  6فــإن املــرأة توضّ ــح ان امل ـ ّرر األســايس
يف الطــاق هــو تطبيــق العنــف عــن طريــق الــزوج .أ ّمــا الــزوج
فقــد تطــ ّرق إىل هــذا الوضــع بشــكل غــر مبــارش وأوضــح ان
امل ـ ّرر األســايس كان تناولــه الكحــول يف الخــارج يف تلــك الفــرة
وتد ّخــل أرسة الزوجــة يف حياتهــم الخاصــة .مل يشــر الرجــل إىل
أبعــاد العنــف الــذي كان يتــم تطبيقــه عــى الزوجــة عــى الرغــم
رصفــات الســلبية التــي كانــت تصــدر منــه نتيجــة
مــن ذكــره الت ّ
الكحــول كــا ذكــر موضــوع العنــف بإعتبــاره موضــوع طبيعــي.

كــا ذكــر بشــكل أكــر املواضيــع مثــل أن والــدة الزوجــة رشعــت
يف صنــع التامئــم والتعويــذات لفشــل الحيــاة الزوجيــة وانهــا
حاولــت فصلهــم عــن بعضهــم البعــض .املواضيــع التــي تــم
ذكرهــا مــن الفــرد الرجــل والتــي تختــص بتد ّخــل أرسة الزوجــة
يف حياتهــم الزوجيــة يتــم تفســرها يف شــكل مجهــودات للحاميــة
واملســاعدة يف التخلــص مــن املشــاكل عــن طريــق املــرأة.
املتغــرات االخــرى الها ّمــة يف
باإلضافــة إىل ذلــك فــإن أحــد
ّ
عالقــات الــزوج  6هــو خيانــة الفــرد الرجــل لزوجتــه .تختلــف
األحــداث والتجــارب التــي تــم ذكرهــا مــن طــريف الــزوج  6فيــا
يتعلّــق بالخيانــة .عــى الرغــم مــن قبــول الفــرد الرجــل حــدوث
الخيانــة طــوال فــرة الحيــاة الزوجيــة إلّ أنــه أن هــذا الوضــع
مل ينعكــس عــى العالقــة وان زوجتــه مل تكــن عــى علــم بهــذا
األمــر .إلّ أن املــرأة أشــارت إىل انهــا كانــت عــى علــم بوضــع
الخيانــة وان هــذا الوضــع كان يعتــر نقطــة تحـ ّول بالنســبة لهــا.
يف هــذا الســياق يظهــر أن الخيانــة تعتــر أيض ـاً مــن املواضيــع
التــي اليكــون فيهــا صــوت مشــرك لــأزواج.
“وصــل االمــر إىل حــد بعيد مــع ظهــور الزوجــات االخريات...
كانــت الحيــاة عبــارة عــن الذهــاب إىل النســاء ورصف
األمــوال .جلــب زوجــة اخــرى مــن بعــدي .خــرج املوضــوع
مــن يــدي عندمــا رأيــت أنــه نــام معهــا”( .الــزوج ،6:إمــرأة،
شــال رشق األناضــول 38 ،عــام).
“حــدث موضــوع الخيانــة كثــرا ً ولكــن أرسيت مل تســمع
باألمــر .زوجتــي مل تعلــم باألمــر عــى اإلطــاق .نعــم كان
هنــاك حبيبــة يف الحيــاة ولك ّنــي كنــت أهتــم بزوجتــي يف
الســابق .رأيــت أن االمــر ليــس منــه فائــدة .ومل يكــن هنــاك
مــن هــو أفضــل مــن أرسيت لــذا إنفصلــت مــن زوجتــي”.
(الــزوج ،6:رجــل ،شــال رشق األناضــول 46 ،عــام).
يختلــف نهــج تقـ ّرب الطرفــن يف الــزوج  6مــن موضــوع العالقــة
الجنســية .حيــث يظهــر ان تجــارب الطرفــن مختلفــة أيضــاً يف
العالقــة الجنســية كــا هــو الحــال يف املواضيــع األخــرى .حيــث
تشــر املــرأة إىل تواجــد أنــواع الســلوكيات التــي توفــر اإلكـراه يف
موضــوع الجنــس كــا يفيــد الرجــل بــان الحيــاة الجنســية كانــت
طبيعيــة ومل يحــدث شــئ مــن هــذا القبيــل.
“كان يرغــب يف العالقــة كل يــوم ولكننــي مل أرغــب يف
ذلــك ،كان أيضــاً يرغــب يف رضيب وإلقــايئ عــى الرسيــر”...
(الــزوج ،6:إمــرأة ،شــال رشق األناضــول 38 ،عــام).
“مل يكــن هنــاك مشــكلة يف الحيــاة الجنســية عــى اإلطــاق
( ”...الــزوج ،6:رجــل ،شــال رشق األناضــول 46 ،عــام).
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بخــاف رجــل واحــد فقــط فإنــه يف جميــع انــواع املقابــات التــي
أشــارت فيهــا النســاء إىل تع ّرضهــن للعنــف أشــار جميــع الرجــال
إىل موضــوع العنــف بشــكل ســطحي مــع مالحظــة ذكرهــم
للموضــوع بشــكل غــر مهــم .مــن الناحيــة األخــرى فــإن عــدد
 5نســاء تع ّرضــن إىل العنــف الجســدي ،العاطفــي ،الجنــي او
اإلجتامعــي حيــث يعتــرن ان هــذا املوضــوع كان هــو نهايــة
الــزواج إلّ أن املوضــوع كان املــرر يف الطــاق لعــدد  1إمــرأة
فقــط.
“كنــت مجبــورة عــى الطــاق وذلــك ألن الرجــل رضبنــي
بالســكني يف ذراعــي .كنــت أتع ـ ّرض إىل الــرب يف كل يــوم،
أو مــرة يف كل ثالثــة أيــام أو مــرة يف الشــهر .كان يرضبنــي
ويتنــاول الكحــول .كان مخت ـاً عقلي ـاً مبعنــى الكلمــة .مث ـاً
مــا زالــت تتواجــد اآلثــار يف ذراعــي حتــى اآلن .كان يرغــب
يف الدخــول يف العالقــة الجنســية كل يــوم ولكننــي مل أرغــب
بذلــك .هــذا االمــر كان يســوقه إىل الجنونــح يــث كان يتنــاول
الكحــول بكــرة او يرضبنــي”( .الــزوج ،6:إمــرأة ،شــال رشق
األناضــول 38 ،عــام).
“كنــت أذهــب إىل املنــزل متأخــرا ً بعــض الشــئ .كنــت
رف بشــكل مســئ يف بعــض االحيــان وكانــت تواجهنــي
أت ـ ّ
يف ذلــك .كنــت اتج ّنــن مــن ذلــك...مل يحــدث األمــر الكبــر
بالحــد الــذي رضبتهــا بالــركالت .كنــت أتجنــن مــن األمــر
عندمــا كانــت تتجــاوز حدودهــا وكنــت أرضبهــا وليــس كثــرا ً.
كنــت أنهــض يف الصبــاح ألحصــل عــى الرضــا منهــا .مل يكــن
رضيب لهــا بالشــكل العنيــف .كان مثــل امل ـزاح( ”...الــزوج،6:
رجــل ،شــال رشق األناضــول 46 ،عــام).
بإختصــار ،تــم تحديــد تواجــد التعليقــات املختلفــة مــن االزواج
فيــا يختــص مبواضيــع تدخّــل البيئــة القريبــة يف العالقــة،
الوضــع اإلقتصــادي ووضــع عمــل األفــراد ،الخيانــة ،الحيــاة
الجنســية .كــا ان تواجــد اإلختالفــات يف وصــف االوضــاع مــن
األفــراد يوضــح تواجــد نقصــان التواصــل واإلنقطــاع .يظهــر
عــدم وجــود التواصــل بــن االطـراف بشــكل كبــر ســواء كان مــن
حيــث عــدم التــوازن يف نظــرة االزواج إىل املشــاكل التــي عاشــوها
خــال فــرة الــزواج أو عــدم التــوازن يف األســباب التــي أوضحوهــا
بإعتبارهــا مــن م ـ ّررات الطــاق .أوضــح األزواج التجــارب التــي
عاشــوها خــال فــرة الــزواج مــن خــال اإلختالفــات يف العديــد
مــن النقــاط.
عــن األخــذ يف اإلعتبــار التوصيــات الصــادرة مــن نظريــة العــزو
الــذايت يظهــر انــه يتواجــد إحتــال منخفــض يف تح ّمــل مســؤولية
األفــراد وقبولهــم النتائــج عــى أنفســهم يف إنتهــاء الــزواج
وحــدوث الطــاق .وعنــد تنــاول املوضــوع مــن هــذا املنظــور

دراسة نوعية :تحليل مقارن عىل األزواج املطلّقني

2014 TBNA 130

يظهــر أن املشــاكل التــي حدثــت يف فــرة الــزواح وباألخــص
األوضــاع التــي تــم توضيحهــا يف شــكل مــ ّررات للطــاق يتــم
توضيحهــا يف شــكل مشــاكل غــر صــادرة منهــم .مــن الناحيــة
االخــرى يجــذب اإلهتــام التفســر والتعليقــات املختلفــة بــن
كل مــن الرجــال والنســاء فيــا يختــص بانــواع املشــاكل املختصــة
مبواضيــع الخيانــة التــي حدثــت بــن األزواج والعنــف والحيــاة
الجنســية.
 3.8عــامل العواطف بعــد الطالق وامليل للتوصية يف الطالق
تختلــف العواطــف التــي يشــعر بهــا االزواج بعــد الطــاق
بالتوافــق مــع نظرتهــم املختلفــة إىل انــواع املشــاكل التــي
حدثــت يف الحيــاة الزوجيــة ومواضيــع م ـ ّررات الطــاق .حيــث
أن أزواج األفــراد الذيــن أشــاروا إىل أحاسيســهم الجيّــدة جــدا ً
يحســون بالوحــدة ،التعــب
خــال فــرة الــزواج أشــاروا إىل انهــم ّ
واإلنكســار يف الفــرة بعــد الطــاق.
“بعــد الطــاق أشــعر أننــي مثــل الطيــور ،أشــعر بحــال
ج ّيــدة جــدا ً .أنــا حليـاً يف وضــع جيــد جــدا ً .ميكننــي ان أقــول
أن حيــايت تغـ ّـرت بالكامــل .أذهــب إىل خــارج البــاد .نعــم
أنــا ج ّيــد جــدا ً”( .الــزوج ،1:رجــل ،إســطنبول 43 ،عــام).

“أشــعر بالتعــب الشــديد جــدا ً .مل يكــن هنــاك فائــدة مــن
الرجــل تجاهــي .ولكــن كان يقـ ّدم الدعــم املعنــوي .تفهمــن
ـر املائــدة وتقولــن ان زوجــي ســيحرض
ذلــك ،يف املســاء أحـ ّ
لنــأكل جميعــاً مــع بعضنــا البعــض ،واليوجــد هنــاك مــن
يــأيت أو يذهــب( ”...الــزوج ،1:إمــرأة ،إســطنبول 38 ،عــام).
“ســيئة .يف الواقــع أشــعر بحالــة ســيئة جــدا ً .حتــى إن
كان هنــاك ألــف ســبب وحتــى إن كانــت أرستــك بجانبــك.
تأكــدي أن االمــر اليكــون مثــل زوجــك .اليكــون مبختلــف
االحــوال .أنظــر إىل االطفــال وأرى الفـراغ يف األطفــال .هنــاك
إنكســار .أرى االمــر فيهــم( ”...الــزوج ،2:إمــرأة ،رشق وســط
األناضــول 37 ،عــام).
“حالي ـاً ميكننــي أن أف ّكــر بشــكل أكــر راحــة عــى األقــل”.
(الــزوج ،2:رجــل ،رشق وســط األناضــول 40 ،عــام).
الميكــن القــول بتواجــد الصــوت املشــرك بــن كل مــن
الرجــال والنســاء فيــا يختــص باملشــاعر والعواطــف
بعــد الطــاق .حيــث يشــر نصــف النســاء إىل
تواجدهــم يف مشــاعر ســيئة ،مــع إنخفــاض نســبة
النســاء الــايت أوضحــن انهــن بوضــع جيّــد .أ ّمــا بالنســبة
للرجــال فالوضــع ليــس مختلفــاً .فالنتيجــة الوحيــدة

الجدول  .30مقارنة بني العواطف بعد الطالق وامليل للتوصية يف الطالق
التوصية بالطالق

العواطف بعد الطالق
إمرأة

رجل

إمرأة

رجل

الزوج 1

متعبة جدا ً هناك شوق

جيد جدا ً

فكــر جيــدا ً .ال تقــم بالطــاق إذا كان
الســبب غــر مهــم

عليك بالطالق

الزوج 2

سيئ ووضع األطفال يؤثر أيضاً

راحة أكرث من الناحية الذهنية

الزوج 3

أذكــر مصاعــب الطــاق وأقــول أذكــر مصاعــب الطــاق وأقــول
ال تطلــق
التطلــق يف حالــة تواجــد االطفــال

التعــب والخــوف مــع التفكــر بــأن جيــد مــع الراحــة مــن النواحــي فكــر جيــدا ً واحصــل عــى املســاعدة
اإلحرتافيــة
املاديــة واملعنويــة
الوحــدة صعبــة

أسأل وأقول عليك بالكفاح

الزوج 4

متعبة ولكن مكسورة

الوحدة

عليك بالطالق

أستفرس وأسأل

الزوج 5

سعيدة  ،أكرث راحة

النقص من الناحية املعنوية

فكر جيدا وكافح والتطلّق

أســتفرس وأســأل ،فكــر جيــدا أذكــر
مصاعــب الطــاق وأقــول التطلــق

الزوج 6

حرية وسعادة

عواطــف مختلطــة (اإلبتســامة يف عليــك بالطــاق إذا كان هنــاك مــرر
وســأدعم ذلــك
الوجــه والحــزن يف القلــب)

أرضب مثاالً بنفيس وأقول التطلق

التــي تظهــر بشــكل بــارز هــي إختــاف حيــاة االزواج يختلــف مســتوى ميــل األفــراد املطلّقــن للتوصيــة بالطــاق
بعــد الطــاق بالكامــل وتواجدهــم يف مشــاعر وأحاســيس إىل األفــراد املتواجديــن يف محيطهــم .حيــث يظهــر أن
الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد املطلّقــن اليدعمــون إتخــاذ
مختلفــة جدا ً( .الجدول )30

القــرار بالطــاق الفــوري لألفــراد املتواجديــن يف محيطهــم.
حيــث يتــم التشــديد عــى أنهــم يخربونهــم بــرورة التفكــر
الجيّــد ،تقديــم االمثلــة منهــم مــع توضيــح
رضورة حصولهــم عــى املســاعدة اإلحرتافيــة
إذا لــزم األمــر .مــن حيــث الجنــس اإلجتامعــي ،يظهــر
ان األفــراد مــن الرجــال يوصــون “بالطــاق” بشــكل أكــر
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املحيطــة.
بيئهــم
يف
املتواجديــن
لألفــراد
كــا يظهــر أنــه باألخــص النســاء الــايت يشــعرن بحالة جيّــدة بعد
الطــاق يق ّدمــن التوصيــة “بالطــاق” إىل جميــع مــن
يحصــل عــى إستشــارتهن .أ ّمــا مــن ناحيــة الرجــال
فاليكــون مــن املمكــن الحديــث عــن هــذا النــوع
من النمط.

تقديم الطلب بالطالق
م ّربرات الطالق التي يتم تقدميها للمحكمة
فرتة املحكمة وعدد الجلسات
تأثري مط ّبقي القانون عىل الفرتة القضائية
تقييم عام فيام يختص باملرحلة القضائية
املواضيع القانونية التي تظهر خالل مرحلة املحاكمة
آليات الدعم الرسمي خالل املرحلة القضائية (خرباء املحاكم)
تقييامت فيام يختص مبراكز الخدمات اإلجتامعية

الفصل 9

دراسة نوعية :تقييامت األفراد
املطلّقني فيام يختص باملرحلة
القضائية

دراسة نوعية :تقييامت األفراد املطلّقني فيام يختص باملرحلة القضائية
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تــم الطلــب مــن األشــخاص مطلقــن بــأن يقدمــوا تجاربهــم
حــول العمليــة القانونيــة يف مرحلــة الطــاق .و قــد تــم يف
هــذا النطــاق دراســة التقييــات املتعلقــة بطلبــات الطــاق
و مــررات الطــاق املقدمــة للمحكمــة و نــوع القضايــا و
مــدة املحاكمــة و عــدد الجلســات و تأثــر منفــذي و مطبقــي
القانــون عــى العمليــة و النفقــة و الواليــة و التعويضــات
و نظــام امللكيــة و آليــات الدعــم يف العمليــة القانونيــة
و الخدمــات اإلجتامعيــة التــي تقدمهــا مراكــز الخدمــة
االجتامعيــة .ASPB

إن االختــاف فيــا بــن األفــراد مــن حيــث الجنــس هــو أن
أغلــب مــن ُعـ ّـن لهــم محامــن مــن النقابــة هــم مــن النســاء.
(الجــدول رقــم )31

 .1.9تقديــم الطلب بالطالق
تبــن أنــه بعــد أن يتخــذ األفــراد قــرار الطــاق يقــوم نصفهــم
تقريبــاً بتقديــم طلــب الطــاق للمحكمــة و متابعــة كافــة
إجــراءات العمليــة القانونيــة حيــث يتــم ذلــك دون تعيــن
أي محامــي .وقــد متــت املالحظــة بــأن تقديــم الطلبــات
الشــخصية أي بــدون تعيــن محامــي تتــم غالبــاً مــن قبــل
األفــراد الغــر متعلمــن تعلي ـاً عالي ـاً أي أنهــم أمتــوا املراحــل
األوىل مــن دراســتهم فقــط .و أ ّن مــن يقومــون بتعيــن
محامــن مأجوريــن هــم ممــن تلقــوا التعليــم العــايل ،و
الجدول  .31تقديم طلب الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%

“قدمــت الطلــب بنفــي ورأيــت املحامــي بجانبــه
يف أول حضــور يل يف املحكمــة ،إنــه محامــي
لشــخص ال ميلــك شــيئاً ...جــاء املحامــي ،كنــت قــد حــرت
لوحــدي ،و كان القــايض امــرأة و ســألتني أليــس لديــك
محامــي ،قلــت لهــا ال ،أال ميكننــي أن أدافــع عــن نفــي
مبفــردي؟ أجابتنــي بالرفــض و قالــت لــن تســتطيعي
ذلــك .قالــت يل سأرســلك إىل نقابــة املحاميــن لتجــدي
مــن يدافــع عنــك هنالــك .تواصلــت القاضيــة معــي و
قدمــت طلبــي و متــت املوافقــة عليــه و تعيــن محامــي
بعــد فــرة  1-1.5شــهر( .امــرأة ،رشق البحــر األســود ،
 38عــام)
“ذهبــت إىل النقابــة أوالً ،و تقدمــت بالطلــب و إنقضت
فــرة أســبوع إىل عــرة أيام ثم تم تعيــن محامي يل من
قبــل النقابــة ،و بعد ذلك ذهبــت إىل املحامي” (امرأة،
البحــر األبيض املتوســط 36 ،عام)

العدد

مل يوجد محامي ،قدم
الطلب بنفسه

املحامي املجاين
من النقابة

املحامي املتط ّوع

محامي باألجر

ليس هناك جواب

املجموع

املجموع

410

48,8

12,4

3,2

31,2

4,4

100

الجنس
إمرأة

210

47,6

20,5

4,3

24,8

2,9

100

رجل

200

50,0

4,0

2,0

38,0

6,0

100

الفئة العمرية
 34 -عام

115

47,0

12,2

1,7

33,9

5,2

100

35+عام

295

49,5

12,5

3,7

30,2

4,1

100

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

55,4

19,6

2,7

18,8

3,6

100

خريج ثانوي

116

37,9

5,2

4,3

44,0

8,6

100

خريج تعليم عايل

70

45,7

1,4

2,9

50,0

0,0

100

فرتة الزواج
أقل من  3أعوام

67

40,3

4,5

6,0

41,8

7,5

100

 5-4عام

51

49,0

7,8

0,0

35,3

7,8

100

 10-6عام

97

55,7

11,3

1,0

27,8

4,1

100

أكرث من  10أعوام

195

48,2

16,9

4,1

28,2

2,6

100

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

38,3

8,5

2,1

44,7

6,4

100

 2-1طفل

264

49,6

9,5

4,2

33,0

3,8

100

 2+طفل

99

51,5

22,2

1,0

20,2

5,1

100

تــم إجـراء معظــم دعــاوى الطــاق التــي تكــون بالنـزاع أو التــي
ال تتــم بالتفــاوض عــر تعيــن محامــي و ذلــك بنســبة  ٪51مــن
الدعــاوي املرفوعــة .أمــا بالنســبة لحــاالت الطــاق التــي متــت
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بالتفــاوض بــن الطرفــن فقــد تــم معظمهــا مــن خــال التقــدم
بطلــب الطــاق بشــكل فــردي و ذلــك بنســبة  ( .٪68الجــدول
)32

الجدول  .32تقديم طلب الطالق وفق نوع الدعوى ()%
العدد

مل يوجد محامي ،املحامي املجاين من
النقابة
قدم الطلب بنفسه

املحامي املتط ّوع

محامي باألجر

ليس هناك جواب

املجموع

3,2

31,2

4,4

100

23,3

5,1

100

6,1

100
100
100

عام

410

48,8

12,4

بالتفاوض

292

56,9

11,3

3,4

التوجيه من املحامي

66

18,2

24,2

3,0

48,5

226

68,1

7,5

3,5

15,9

4,9

118

28,8

15,3

2,5

50,9

2,5

اإلتفاق املتبادل
النزاع

قــد تــم توجيــه ســؤال لألفــراد املطلقــن أو لنصــف األفــراد
املطلقــن الذيــن اجريــت عليهــم الدراســة و كان الســؤال”
هــل ســيكون هنالــك أي اختــاف يف العمليــة القانونيــة لــو
انــه تــم تعيــن محامــي للقضيــة” و كان جــواب أغلبيــة األف ـراد
الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة مــن الذيــن مل يكملــوا املراحــل
التعليمية/خريجــي املراحــل اإلبتدائيــة بأنــه ســيكون هنالــك
تغيــر حت ـاً يف العمليــة القانونيــة حيــث ســيكون هنالــك تغيــر
يف النتائــج التــي يحصلــوا عليهــا مــن املحكمــة يف مواضيــع الواليــة
واملواضيــع املاديــة يف حالــة توكيــل محامــي.
“بالطبــع كان الوضــع ليكــون مختلفـاً لــو أننــي قمــت بتعيــن
محامــي لكننــي مل أكــن أمتلــك النقــود لذلــك .و مل أشــارك
أحــدا ً باألمــر ألننــي مل اكــن أمتلــك معلومــات كافيــة .ولكننــي
أظــن بأنــه كان باإلمــكان أن أحصــل عــى نصائــح لــو أننــي
إســترشت أحــدا ً مــا حــول مــا يجــب أن أفعلــه ومايجــب
عملــه ومايجــب قولــه” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود 42 ،
عــام ،خريجــة تعليــم ابتــدايئ)
“لــو اننــي عينــت محامــي لــكان الوضــع مختلفاً عندهــا إال أن
فــرة القضيــة ســتكون أطــول .كانــت النتيجــة لتكــون مختلفــة
يف موضــوع منــح واليــة الطفــل لــأب .مل يكــن لزوجتــي دخــل
يف ذلــك الزمــان ولكــن تــم منــح الواليــة إليهــا” (رجــل ،البحــر
األبيــض املتوســط 53 ،عــام ،خريــج تعليــم ابتــدايئ)
عنــد دراســة نظــرة النســاء املختلفــات مــن حيــث الوضــع
التعليمــي حــول هــذا املوضــوع يتضــح بــأن أكــر األســباب التــي
منعتهــم مــن تعيينهــم ملحامــي يتــم ربطهــا نتيجــة للوضــع
املــادي .و قــد أشــارت النســاء اللــوايت تــم ســؤالهن بأنهــن لــو قمن
بتعيــن محامــي لــكان وضعهــم املــادي ليصبــح بشــكل أفضــل
ال ســيام وأنهــن كــن ســيحصلن عــى النفقــة بشــكل أفضــل .يف
هــذا الســياق تظهــر نتيجــة إعتقــاد النســاء بــأن حياتهــن ســتكون
أفضــل يف ظــل النصائــح التــي ســتقدم لهــن مــن قبــل املحامــن.

“نعــم ،كنــت افكــر بأنــه كان ميكــن أن أحصــل عــى النفقــة
ألطفــايل عــى األقــل .لقــد أعطــاين زوجــي  100لــرة لألطفــال
مــاذا أصنــع بهــذه  100لــرة؟ هــل أرســلهم للمدرســة؟ هــل
أشــري احتياجاتهــم؟ مــاذا أفعــل؟ باإلضافــة إىل أنــه ال يتــم
دفــع هــذه القيمــة بشــكل منتظــم” (امــرأة  ،منطقــة إيجــة،
 34عــام)
“كان كل يشء ســيصبح مختلفــاً ألنــه قــد خاننــي ،و كنــت
أمتلــك األدلــة ،كنــت قــادرة عــى إثبــات مــا فعلــه ،كان
ميكننــي أن أخــذ كل مــا أريــد منــه ،األرض والســيارة والنقــود،
كل شــئ( ”...امــرأة  ،البحــر األبيــض املتوســط 32 ،عــام)
مــن الناحيــة األخــرى فــإن مجموعــة صغــرة مــن الذيــن ن ّفــذوا
الطــاق بالتفــاوض مقتنعــن بأنــه لــن تتغــر النتيجــة حتــى
لــو قامــوا بتعيــن محامــي .هــذا النــوع مــن اإلعتقــاد يظهــر يف
الغالــب بــن األف ـراد الذيــن مل يتلقــوا التعليــم الــكايف (خريجــي
املرحلــة االبتدائيــة و األســاس واملتوســطة) .وربــط أغلبهــم هــذا
بالوضــع بالحالــة املاديــة الســيئة ألنفســهم او أزواجهــم الذيــن
تطلّقــوا منهــم.
“ لــن يختلــف الوضــع ،أمــوال فائضــة! حــدث الطــاق ،مــا
الــذي ميكننــا فعلــه ،مل يكــن هنــاك شــئ ليتــم تقاســمه”...
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 48 ،عــام  ،خريــج مرحلــة
ابتدائيــة)
“ ال ،كنــت ســأقول نفــس األشــياء أيضـاً ،مل يكــن لــدي دخــل،
مل يكــن لــدي إمكانيــات ماديــة( “ ،امــرأة ،غــرب األناضــول،
 35عــام  ،خريجــة مرحلــة ابتدائيــة)
“مل يكــن ليتغــر أي يشء ألنــه ال ميتلــك يشء ،ال يوجــد أي
يشء ،تــرك القــايض امللــف مفتوحـاً ألقــدر عــى الحصــول عــى
النفقــة فقــط ال غــر” (امــرأة ،إســطنبول  37عــام ،خريجــة
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مرحلــة ابتدائيــة)
ذكــر األفــراد الذيــن عينــوا محامــي يف العمليــة
القانونيــة للطــاق بانهــم اختــاروا تعيــن املحامــي
ظ ّنــاً منهــم بأنــه سيســاعدهم يف القضيــة و يف الدفــاع عــن
وضعهــم.
“ذهبــت للمحكمــة ،و قــد تطلــب منــي الوضــع تعيــن
محامــي ألننــي كنــت أريــد الحصــول عــى تعويضــات ،و قــد
دلّنــي أيب عــى محاميــه الخــاص” (امــرأة ،غــرب مرمــرة ،
 39عــام)
“ وصــل الجــواب وتــم تعيــن يــوم الجلســة للمحاكمــة ,و
كان ال بــد مــن وجــود محامــي ألنــه ال ميكننــي الدخــول
بدونــه .قدمــت طلب ـاً عــى الفــور وتــم تعيــن محامــي مــن
املحافظــة ×  ،و ذهبنــا إىل املحكمــة ســوياً” (امــرأة  ،غــرب
األناضــول  34 ،عــام)
“اآلن تفتــح يل دعــوة بتعويــض  50مليــار ،و أنــا ال
أمتلــك مبلــغ  50مليــار ...قمــت تعيــن محامــي
أيضــاً خــال منــح قــرار الطــاق .مل أكــن ألســتطيع
الدفــاع عــن نفــي .لهــذا الســبب  ( ”...رجــل ،منطقــة
ايجــة 46 ،عــام)
قــام األفــراد بتقديــم مذكــرة طلــب الطــاق بعــد تعيــن
املحامــن مبــدة قصــرة .التوضيحــات التــي تــم تقدميهــا يف
هــذه النقطــة ،ميكــن تفســرها بأنــه مــع تعيــن املحامــي
فقــد إتخــذ األفــراد قراراتهــم بشــكل حاســم ،و انهــم
قــد أجــروا العمليــة القانونيــة مــن أجــل الطــاق
بشكل قطعي.
“مــ ّر أســبوع بــن اتخــاذ قــرار الطــاق و تعيــن املحامــي،
ذهبنــا إىل املحامــي ،منحــت املحامــي توكيــاً يف القضيــة
ووقعــت” (رجــل ،غــرب مرمــرة  60 ،عــام)

“ النــزاع الشــديد مل يكــن موجــودا ً بيننــا ،لكــن
ال ميكنكــم أن تكتبــوا يف طلــب الطــاق بــأن الحــب قــد
إنتهــى بينكــم ،انتــم مجربيــن عــى كتابــة يشء مــا ،الشــئ
الــذي فهتمــه مــن دعــاوى الطــاق بالتفــاوض هــو
انــه ال أهميــة ملــا تكتبــه .تــم توجيهــي بــأن الطــاق يتــم يف
جميــع األحــوال إذا تــم اإلتفــاق” (رجــل 37 ،عــام ،طــاق
بالتفــاوض)

 2.9مـ ّررات الطالق التي يتــم تقدميها للمحكمة
تــم ســؤال األفــراد عــن املــ ّررات التــي كتبوهــا يف
طلــب الطــاق للمحكمــة .و قــد كان جــواب األغلبيــة
بــأن األســباب كانــت يف الطــاق بســبب النــزاع
الشــديد ،ولكــن يظهــر أن هــذا املــ ّرر ليــس ســببا رئيســياً
يف الطــاق .حيــث ميكــن اعتبــار “النــزاع الشــديد”
جملــة يتــم اســتخدامها بشــكل دائــم يف املحاكــم مــن
قبــل الجميــع يف شــكل قالــب تطبيقــي .يظهــر بــأن
هنالــك أســباب مختلفــة لهــذا الوضــع .تج ّنــب األفــراد يف
املحكمــة توضيــح تفاصيــل متعلّقــة بالحيــاة العاطفيــة
(حــوادث الخيانــة ،العنــف ،أوضــاع العنــف
الجنــي و عــدم التوافــق الجنــي) حيــث رجحــوا اإلحتفــاظ
بهــا فيــا بينهــم .يظهــر مــن ذلــك نتيجــة
مــن
الشــديد”
“النــزاع
عبــارة
إســتخدام
القانونيــة
الطــاق
عمليــة
تســيري
أجــل
بشــكل رسيــع وعــدم مواجهــة الصعوبــات يف
املحكمــة يف شــكل قالــب تطبيقــي مســتخدم يف جميــع حــوادث
املحاكــم.
“عــدم التفاهــم ،ق ّدمنــا مــررا ً بأنــه ال يســتطيع
الطرفــان العيــش مــع بعضهــا إن مل يكــن هنالــك
وضــع للتفاهــم ،ومل يكــن هنــاك وضــع بعــد التفاهــم عــى
اإلطــاق” (امــرأة  ،جنــوب رشق األناضــول  38 ،عــام  ،طــاق
بالتفــاوض)
“النــزاع الشــديد ،بالطبــع هنــاك الكثــر مــن األســباب
االخــرى الكامنــة وراء ذلــك ولكــن بالطبــع
الميكــن إخبــار القــايض بــكل منهــا بشــكل
مفصــل” (إمــرأة ،غــرب البحــر األســود 46 ،عــام ،طــاق
ّ
بالتفــاوض)

“اتخــذت قــرار الطــاق ،ذهبــت فــورا ً” (امــرأة  ،غــرب
األناضــول  30 ،عــام)

“ النــزاع الشــديد ،أنــا بــرأي عــدم القــدرة
املاديــة ،فــإن النقــود تغطــي الكثــر مــن املشــاكل،
لــو كان لدينــا النقــود لكنــا يف وضــع أفضــل”
(رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 53 ،عــام ،طــاق
بالتفاوض)

“ منحــت املحامــي توكيــاً يف ذات اليــوم.
كان املحامــي صديقــي ،تكلــم معــي يومهــا فــورا ً،
رشحــت لــه الوضــع .قــال يل هــل أنــت متأكــدة قلــت
نعــم ،كتــب الطلــب ،وقدمتــه بــدوري” (امــرأة  ،غــرب
مرمــرة  44 ،عــام)

“ النــزاع الشــديد ،الســبب الرئيــي هــو إختــاف
وجهــات النظــر للحيــاة باإلضافــة لعامــل الجنــس،
أوضحــت املــرر يف شــكل إختــاف وجهــات النظــر”
(امــرأة  ،شــال رشق األناضــول  24 ،عــام ،طــاق
بالتفاوض)
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“ النـزاع الشــديد  ،قمنــا بتقديــم مــرر النـزاع الشــديد وفــق
التوجيــه مــن املحامــي يف الطــاق بالتفــاوض .حيــث قالــوا
لنــا بــأن االمــر ال يســتغرق وقت ـاً طوي ـاً و ال يتــم التحقيــق
فيــه كثــرا ً .لــذا أوضحنــا املــرّر بهــذا الشــكل” (امــرأة ،
غــرب االناضــول  47 ،عــام)
 .1.2.9نــوع الدعوى :طالق بالتفاوض/طالق بالنزاع
تبــن لنــا مــن خــال دراســة أجوبــة و قصــص املطلقــن بــأن
أكرثهــم تقريب ـاً نســبة  3/4منهــم ( )٪70قــد اختــاروا الطــاق
بالتفــاوض وأن هــذا االمــر قــد تــم وفــق اإلتفــاق املتبــادل بــن
األزواج .يظهــر الطــاق بالتفــاوض باألخــص يف حــاالت تواجــد
املشــاكل التــي تســتمر لفــرات طويلــة او يف حــاالت الزيجــات
مــع املصاعــب املحيطــة ،واملاديــة والعاطفيــة حيــث يتفــق
األزواج عــى الطــاق بالتفــاوض للتخلّــص مــن هــذه املشــاكل.
تــم تقديــم األجوبــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن األفــراد
حــول نــوع الطــاق الــذي اختــاروه يف الجــدول رقــم .33

“ الن ـزاع الشــديد ،نحــن كنــا متفقــن عــى الطــاق و لــذا مل
نذكــر الخيانــة “ (امــرأة  ،غــرب األناضــول  31 ،عــام ،طــاق
بالتفــاوض)
مــن ناحيــة أخــرى فــإن بعــض األزواج قــد أوضحــوا بــأن
مــرر طالقهــم كان النــزاع الشــديد وفــق التوجيــه مــن
قبــل املحامــن .وذلــك ألن املحامــن يلجئــون إىل مثــل هــذه
الطــرق لتوفــر الحصــول عــى مراحــل املحاكمــة بشــكل أكــر
سهولة.
الجدول  .33نوع الدعوى بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%
العدد

طالق بالتفاوض وفق
التوجيه من املحامي

طالق بالتفاوض وفق
اإلتفاق املتبادل بني
االطراف

طالق بالنزاع

املجموع

املجموع

410

16,1

55,1

28,8

100

الجنس
إمرأة

210

13,8

55,7

30,5

100

رجل

200

18,5

54,5

27,0

100

الفئة العمرية
 34 -عام

115

16,5

51,3

32,2

100

35+عام

295

15,9

56,6

27,5

100

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

14,3

59,4

26,3

100

خريج ثانوي

116

19,0

45,7

35,3

100

خريج تعليم عايل

70

17,1

57,1

25,7

100

فرتة الزواج
أقل من  3أعوام

67

17,9

53,7

28,4

100

 5-4عام

51

13,7

51,0

35,3

100

 10-6عام

97

12,4

59,8

27,8

100

أكرث من  10أعوام

195

18,0

54,4

27,7

100

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

17,0

57,5

25,5

100

 2-1طفل

264

15,5

56,1

28,4

100

 2+طفل

99

17,2

51,5

31,3

100
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عنــد دراســة القضايــا بحســب شــكل اتخــاذ الق ـرار ،نــرى بــأن
األفـراد ير ّجحــون و بشــكل كبري الطــاق بالتفــاوض .و خاصة لدى
األفـراد الذيــن تزوجــوا مــن أشــخاص اختاروهــم بأنفســهم حيــث
يظهــر وضــع الطــاق بالتفــاوض بشــكل أكــر .ميكــن تفســر هــذا
الوضــع بــأن األفــراد تق ّدمــوا يف املرحلــة قبــل الــزواج ويف
الجدول  .34نوع الدعوى وفق قرار الزواج()%
املجموع
بإختياري ورضاء األرسة
بإختياري دون رضاء األرسة
زواج مدبر برضايئ
زواج مدبر بدون رضايئ
الهرب/الخطف

العدد

طالق بالتفاوض وفق
التوجيه من املحامي

410
137
46
122
45
52

16,1
17,5
19,6
18,0
15,6
5,8

يف حــاالت الطــاق بالتفــاوض تتــم مالحظــة أنــه يف أكــر األحيــان
يتــم إســتهداف عــدم إطالــة الفــرة و إنهــاء املحكمــة بــأرسع
وقــت .مــن جهــة أخــرى ترتفــع نســبة حــاالت الطــاق بالتفــاوض
يف األف ـراد يف مراحــل العمــر املتقدمــة و يف مســتويات التعليــم
العــايل بالنســبة للــكل مــن النســاء و الرجــال عــى حــد ســواء.
“بالتفــاوض .تحدثــت إليــه ففــي النهايــة كالنــا ك ّنــا مترضرين
مــن األمــر .رمبــا كان هــذا هــو الســبب لســت أدري .وذلــك
ألنــه ذهــب عــى الفــور دون إطالــة املوضــوع( ”.إمــرأة.رشق
وســط األناضــول 29 ,عــام ,خريجــة ثانــوي)
“حــدث الطــاق عــن طريــق الربوتوكــول .حيــث وقّعنــا عــى
الربوتوكــول عنــد رفــع قضيــة الطــاق بالتفــاوض “ (إمــرأة,
البحــر األبيــض املتوســط 25 ،عــام ,خريجــة جامعــة)
“ كان طالقــاً بالتفــاوض ،حتــى إننــا جهزنــا مــع بعضنــا
عريضــة بكيفيــة تقســيم املمتلــكات ،كــا قلــت أخــذت
حقيبتــي و خرجــت .يعنــي مل نواجــه أي صعوبة(”...رجــل,
إســطنبول 30 ,عــام ,خريــج جامعــة)
يظهــر نــوع مــن النســاء اليطلــن أي شــئ تقريبـاً مــن أزواجهــن
أثنــاء الطــاق .قــي هــذا الســياق تــم اختيــار الطــاق بالتفــاوض
يك ال يعيشــوا أي جــدل قضــايئ.
“كان لدينــا ســيارة .كتبتهــا يف داخــل الطــاق بالتفــاوض.
حيــث ستقســم إىل قســمني بشــكل عــادل .باإلضافــة إىل
ذالــك كان عــي قــرض بقيمــة أربعــن مليــار كنــت قــد
ســحبته مــن أجــل الســيارة مل أطالبــه بذالــك حتــى .فقــط
لــي يتــم الطــاق بالتفاوض(”.إمــرأة ,منطقــة إيجــة 39 ,
عــام)

مرحلــة الطــاق بالتفــاوض وفــق التصالــح املشــرك فيــا
بينهــم إلنهــاء حياتهــم الزوجيــة .يظهــر الطــاق
بالنــزاع الشــديد بشــكل أكــر إنتشــارا ً بــن األشــخاص
املتزوجــن بالــزواج املدبّــر باملقارنــة مــع األفــراد الذيــن
تز ّوجــوا وفــق إختيارهــم الخــاص( .الجــدول رقــم .)34
طالق بالتفاوض وفق
اإلتفاق املتبادل بني
االطراف
55,1
61,3
60,9
47,5
44,4
61,5

طالق بالنزاع

املجموع

28,8
21,2
19,6
34,4
40,0
32,7

100
100
100
100
100
100

نــرى أن تعيــن املحامــن يف حــاالت الطــاق باإلتفــاق يف
أغلــب األحيــان يكــون بــن األفــراد الذيــن مل يبقــى بينهــم أي
إتصــال أو يكــون اإلتصــال بشــكل قليــل أو بــن األف ـراد الذيــن
يحــدث بينهــم الطــاق وفــق الن ـزاع الشــديد والجــدال الكبــر
والخصومــة.
“مل أقابلــه وجهــا لوجــه عــى اإلطــاق .تقابلنــا مــرة واحــدة.
أخربتــه بأننــي أريــد الطــاق .قلــت لــه ســأحليك للمحكمــة,
ســأطلقك .ســأعني محامــي .عندمــا اتفقنــا مل نتكلــم أصــا
ألنــه كان طــاق بالتفــاوض .ألننــا ال نســتطيع التكلــم.
نتجــادل ...املحامــون يتكلمــون( ”.إمــرأة ,إســطنبول46 ،
عــام)
“أبــدا ً .حــدث اإلتفــاق عــن طريــق املحامــي .كانــت
زوجتــي تــويل أهميــة للــال .املحامــي ذهــب إليهــا و قــال
ســتتطلقني مــن زوجــك و لكــن إذا تســببتي بصعوبــات
يف أثنــاء الطــاق ســيطالبك زوجــك بحقــه يف املمتلــكات
املشــركة .ألننــي كنــت قــد ســجلت كل شــيئ عــى إســمها.
و لكــن األشــياء املأخــوذة بعــد الــزواج مشــركة بــن الــزوج
و الزوجــة .وأنــه ســيطالب بحقــه يف املمتلــكات املشــركة.
إذا تطلقتــي باإلتفــاق والتفــاوض ســنعطيك املمتلــكات
و لــن نطالــب بشــئ .أمــا إذا مل تفعــي ســنطالب بحقنــا
يف جميــع املمتلــكات ،و زوجتــي وافقــت لــي ال تخــر
املمتلــكات .و انتهــت بجلســة واحــدة” (رجــل ،إســطنبول،
 50عــام)

“بالنــزاع .هــم أيضــا كانــوا يريــدون الطــاق ولكــن
كان لديهــم طلبــات ماديــة و معنويــة .كان األمــر عــى
شــكل لدينــا طلبــات ماديــة و ليســت عــى شــكل
نعــم ,أحــب زوجــي ,و ال أريــد الطالق(”...رجــل ,رشق
مرمــرة 32 ,عــام)

يف حالــة عــدم حــل الطلبــات باإلتفــاق والتفــاوض بــن األف ـراد
تظهــر نتيجــة ذلــك حــاالت الطــاق بالن ـزاع ( .)٪ 29يف بعــض
األحيــان تتشــكل هــذه الطلبــات يف املحــور املــادي حيــث ميكــن
متثيــل ذلــك يف طلبــات النفقــة ،طلبــات التعويضــات و تقاســم
املمتلــكات .إىل جانــب هــذه الطلبــات يتواجــد موضــوع مــن
متغــر مهــم
ســيتوىل وصايــة وواليــة الطفــل والــذي يعتــر
ّ
أيضاً.

 .3.9فرتة املحكمة وعدد الجلســات
تــم ســؤال األفــراد عــن مــدة املحكمــة و عــدد الجلســات
أيضــاً .يف الجــدول  35يتــم عــرض املــدة التــي تنتهــي بهــا
املحكمــة حســب الخصائــص الدميوغرافيــة املتنوعة,أمــا يف
الجــدول  36حســب نــوع قضايــا الطــاق .متوســط املــدة
بــن تقديــم طلــب الطــاق و إنتهــاء الدعــوة  9أشــهر.
قســم ال يســتهان بــه مــن الذيــن تــم اللقــاء معهــم
( )٪39انتهــت دعــوى الطــاق الخاصــة بهــم مبــدة أقــل مــن
شــهر واحــد و مبعــدل وســطي ذهبــوا إىل املحكمــة  2مــرة
خــال هــذه املــدة .األف ـراد الذيــن لديهــم ثالثــة أوالد أو أكــر
و الذيــن مل تتجــاوز مــدة زواجهــم الســنة تكــون مــدة الدعــوى
أطــول بالنســبة لبقيــة املجموعــات (بالتسلســل 11,2شــهر؛13
شــهر)

“بالنــزاع ,الطــرف اآلخــر مل يــرد ذلــك ,أنــا أردت الطــاق
باإلتفــاق والتفــاوض ,ألن األمــر يتعلــق بالطفــل .هــي أم
الولــد و أنــا أبــوه .مل يوافــق الطــرف اآلخــر .حاولــوا إرهاقــي
طيلــة فــرة املحكمــة(“ .رجــل ,جنــوب رشق األناضــول32 ،
عــام)
“ بالنـزاع .حدثــت مجــادالت كثــرة ,حــاول رضيب يف املحكمة.
ســألوا عــن مــن ســيأخذ وصايــة األطفــال هــو أم أنــا .تبــن
أن زوجــي ســكران .كان لــدي شــهود  ,قاضيــان أعطيــاين
الوصايــة فــورا .املحامــي طلــب النفقــة عــى إســمي .قلــت
ال أريــد يكفــي أال يتدخــل يف شــئوين(”.إمرأة ,شــال رشق
األناضــول 38 ,عــام)

“عندمــا طلبــت الطــاق منــه قــال يل أوافــق إذا تنازلــت
عــن حقــك يف التعويضــات .و أنــا وافقــت و قلــت أعطهــا
ألوالدك فقــط .هكــذا حــدث الطــاق بالتفــاوض( ”.إمــرأة,
غــرب األناضــول 30 ،عــام)
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الجدول  .35فرتة املحكمة وعدد الجلسات بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%
العدد

 1أو أقرص من
ذلك

 3-2شهر

 12-4شهر

أكرث من  1عام

املجموع

املتوسط (شهر)

متوسط عدد
الجلسات

املجموع

410

39,0

17,8

14,9

28,3

100

9,2

2,3

الجنس
إمرأة

210

38,6

18,6

16,7

26,2

100

8,8

2,2

رجل

200

39,5

17,0

13,0

30,5

100

9,7

2,5

الفئة العمرية
 34 -عام

115

34,8

18,3

17,4

29,6

100

8,1

2,5

35+عام

295

40,7

17,6

13,9

27,8

100

9,7

2,3

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

41,5

18,8

15,2

24,6

100

9,0

2,1

خريج ثانوي

116

34,5

19,8

10,3

35,3

100

8,8

2,6

خريج تعليم عايل

70

38,6

11,4

21,4

28,6

100

10,9

2,6

فرتة الزواج
أقل من  3أعوام

67

38,8

16,4

16,4

28,4

100

7,7

2,4

 5-4عام

51

35,3

23,5

9,8

31,4

100

9,0

2,5

 10-6عام

97

40,2

18,6

13,4

27,8

100

7,9

2,3

أكرث من  10أعوام

195

39,5

16,4

16,4

27,7

100

10,5

2,3

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

44,7

14,9

12,8

27,7

100

7,1

2,5

 2-1طفل

264

38,6

18,9

12,9

29,6

100

8,9

2,3

 2+طفل

99

37,4

16,2

21,2

25,3

100

11,2

2,4
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الجدول  .36فرتة دعوى الطالق وفق نوع الدعوى()%
العدد

 1شهر وأقرص من
ذلك

يف  3-2شهر

يف  12-4شهر

أكرث من عام

املجموع

17,8

14,9

28,3

100

14,7

11,3

100

16,7

100
100
100

عام

410

39,0

بالتفاوض

292

52,4

21,6

التوجيه من املحامي

66

45,5

24,2

13,6

اإلتفاق املتبادل

226

54,4

20,8

15,0

9,7

النزاع

118

5,9

8,5

15,3

70,3

“ذهبنــا إىل املحكمــة  15 – 14مــرة ,رمبــا أكــر ال أدري...
اســتمرت محكمتــي مــن  2008إىل ( ”2012رجــل ,منطقــة
إيجــة  50 ,عــام 3 ,أطفــال)
“ ذهبنــا  8 – 7مــرات رمبــا  10مــرات” (إمــرأة ,البحــر
األبيــض املتوســط 26 ,عــام ,فــرة الــزواج  6أشــهر)
تــم أخــذ تقييــم مــن األف ـراد املطلقــن للفــرة مــا بــن تقديــم
الطلــب و نهايــة املحكمــة .أغلب األفـراد الذين إنتهــت محكمتهم
بفــرة أقــل مــن شــهر يقيمونهــا بشــكل إيجــايب .يقولــون أنهــم
أنتهــوا برسعــة مــن الفــرة القانونيــة التــي يريــدون الخــاص
منهــا بــأرسع وقــت ممكــن .يظهــر أن هــذا النــوع مــن حــاالت
الطــاق التــي تنتهــي برسعــة هــي الحــاالت التــي تتــم باإلتفــاق
والتفــاوض .يف حــاالت الطــاق باإلتفــاق والتفــاوض التــي تنتهــي
بجلســة واحــدة تكــون الفــرة أقــل إرهاق ـاً مــن ناحيــة األف ـراد.
حيــث أشــار الشــخص الــذي انتهــت فــرة طالقــه خــال شــهر و
بجلســة واحــدة ,قــال بالنســبة لفــرة املحكمــة:
“أعتقــد أنهــا كافيــة ,كافية بالنســبة لشــخص ال يريد(”...رجل,
غــرب البحــر األســود 42 ,عام ,طــاق بالتفاوض)
“مــدة قصــرة جــدا ,بالطبــع جيــدة ألننــي أريــد أن تنتهــي
برسعــة ,يعنــي كونهــا فــرة قصــرة ...ال أدري مــاذا كان
ســيحدث لــو كانــت فــرة طويلــة ,رمبــا تســبب املشــاكل
لإلنســان...ألنك تريــد أن تنتهــي بــأرسع وقت(”...إمــرأة,
غــرب البحــر األســود 42 ,عــام ,طــاق بالتفــاوض)

بعــد إتخــاذ القــرار .تأخــر فــرة املحكمــة يف حــاالت الطــاق
بالنــزاع يســبب عــدم قــدرة األفــراد عــى إنهــاء قــرار الطــاق
الــذي إتخــذوه يف الوقت الــذي يريدونه”.طلــب الطالق”,مصطلح
يتــم ذكــره بكــرة بعــد إتخــاذ قــرار الطــاق و بســبب طــول
فــرة املحكمــة ال يســتطيعون الوصــول إىل هــذا القــرار,
فلذلــك عــروا عــن مواجهتهــم لبعــض املشــاكل اإلجتامعية.كــا
أشــار األفــراد الذيــن تطلقــوا إىل أنهــم يواجهــون مشــاكل
أجتامعيــة و تجريــدا ً مــن البيئــة التــي يعيشــون بهــا و
ذلــك بســبب اســتمرار زواجهــم قانونيــا بالرغــم مــن
أنهــم يعيشــون كل عــى حــدى مــا يؤثــر عليهــم
بشكل سلبي.
“اســتمرت عامــن .فــرة طويلــة ,ليــس لــدي هــدف
كالــزواج فــورا ً ...تحملــن كنيتــه ,هنــاك مشــاكل
تعيشــينها أثنــاء حملــك لكنيتــه ,يطلــب بطاقــة
إئتامنيــة لنفســه ...عليــه ثالثــة أوامــر بالحجــز ,يقــول يل
البنــك تــم تعينكــم ككفيــل(“ .إمــرأة ,غــرب مرمــرة39 ,
عــام ,طــاق بالنــزاع)
“بقيــت يف هــذه الفــرة مــدة عامــن عنــد
والــديت .خجلــت .كانــت أختــي قــد أتــت مــن
دياربكــر ,كان البيــت مزدحامً(”...إمــرأة ,شــال األناضــول،
 38عــام ,طــاق بالنــزاع)

“كنــت أقــول فلتنتهــي بــأرسع وقــت ممكــن .فليكتــب يف
بطاقتــي الشــخصية عــازب ,و يكفــي أال تكــون كنيتــي ولقبــي
معــه .هكــذا كنــت أفكــر يف األمر(”...إمــرأة ,غــرب األناضــول,
 36عــام ,طــاق بالتفــاوض)

عــدم إنتهــاء دعــوى الطــاق بشــكل رسيــع يــؤدي إىل
حــدوث املشــاكل املاديــة و خاصــة عنــد النســاء .يف أثنــاء
حــاالت الطــاق بالنــزاع ,عــدم وضــوح موضــوع النفقــة,
التعويــض و تقســيم املمتلــكات بســبب طــول فــرة
املحكمــة حيــث ان هــذه الفــرة التكــون لصالــح
النســاء و خاصــة إذا كانــت مهمــة اإلعتنــاء باألطفــال عــى
عاتقهــم.

مــن جهــة أخــرى عــر األفــراد الذيــن اســتمرت فــرة طالقهــم
لشــهور أو لســنوات عــن اســتيائهم مــن هــذه الحالــة .تقريبــاً
جميــع األفــراد يشــرون إىل الرغبــة بــاإلرساع يف هــذا الطريــق

“طويلــة جــدا ,متعبــة و مملــة .يجــب وضــع النقــاط
عــى الحــروف ,إذا كانــت املــرأة تريــد الطــاق فهــذا
يعنــي أن لديهــا ســبب ،ال أحــد يــرك بيتــه الســعيد و

يعتنــي بثالثــة أوالد لوحــده .ال تريــد املــرأة أخــذ هــذا
العــبء عــى عاتقهــا .اإلعتنــاء باألطفــال عــبء ثقيــل
إن كان واحــدا ً أو ثالثــة أطفال(”...إم ـراة ,غــرب مرمــرة36 ,
عــام ,طــاق بالن ـزاع)
“فــرة املحكمــة طويلــة جــدا جــدا .أنــا كان لــدي
راتــب .كنــت أســتطيع اإلعتنــاء بطفــي لفــرة .ولكــن
مــاذا ســيفعل النــاس الذيــن ليــس لديهــم راتــب!
فــرات املحكمــة طويلــة جدا(”...إمــرأة ,غــرب مرمــرة40 ,
عام,طــاق بالتفــاوض)
 .4.9تأثــر مط ّبقــي القانون عىل الفرتة القضائية
تــم ســؤال األف ـراد الذيــن تــم اللقــاء معهــم عــن املنهــج العــام
للمحامــن الذيــن يعينونهــم يف حــال قامــوا بتعيينهــم .باالضافــة
إىل ذلــك تــم الحصــول عــى آرائهــم حــول القضــاة الذيــن نظــروا
يف قضاياهــم.
و قــد تبــن بــأن املحامــن يقومــون بتوجيــه األفــراد
املوكلــن يف مواضيــع النفقــة و امللكيــة و الواليــة .و أن
املحامــن يقدمــون الدعــم للموكلــن يف موضــوع
تجهيــز الربوتكــوالت بــن األطــراف .و يف بعــض األحيــان
يتــم االتفــاق بــن األطــراف و الطــاق بعدهــا بالتفــاوض.
يتــم التوجيــه يف بعــض الحــاالت للطــاق بالنــزاع عــر الحكــم
القضــايئ و ذلــك بســبب خــوف األفــراد الذيــن يدخلــون يف
عمليــة الطــاق مــن حرمانهــم مــن النفقــة و التعويضــات و
الحضانــة و غريهــا مــن الحقــوق .و قــد كان القســم األكــر
الــذي ذكــر النفقــة بــن األفــراد ضمــن الدراســة هــن مــن
النســاء .و باالضافــة إىل انــه متــت مالحظــة وجــود بعــض الرجــال
الذيــن ذكــروا هــذا املوضــوع.
“قــال يل املحامــي مــرات عديــدة ،أنــه بإمــكاين
الحصــول عــى الحضانــة و النفقــة و كنــت مــرددة بســبب
تهديــد زوجــي يل ،إال أن املحامــي كان يشــجعني بقولــه ال
تخــايف لــن يســتطيع فعــل أي يشء( ”.امــرأة ،البحــر األبيــض
املتوســط 26،عــام)
“تكلــم املحامــي عــن النفقــة و مــا شــابه ،قلــت
لــه انــا ال أريــد ،فحضانــة ابنــي معــه و يكفينــي لــو
يســتطيع رعايتــه بالشــكل املناســب” (امــرأة ،وســط األناضــول
 38 ،عــام)
“ قــال يل أنــت اآلن ال تفكــر بشــكل منطقــي ،و قــال يل
أيضــا ســتفهم الحقــا  ،مل أكــن أريــد دفــع النفقــة قــال يل
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مــاذا تفعــل ،هــل تريدهــا أن متــوت جوعــا” (رجــل ،وســط
األناضــول  34 ،عــام)
“ و ّجهنــي يف األشــياء التــي ميكــن حدوثهــا مثــل تقاســم
األمــاك و غــر ذلــك ووجهنــي مبــا يتعلــق بالنفقــة ....و قــد
وضحــت لــه عندهــا الوضــع ،فقــال يل تحــرك كــا يحلــو لــك،
و قــد وجهنــي بهــذه الطريقــة” (رجــل ،غــرب البحــر األســود
 40 ،عــام)
“قــال يل املحامــي ال تســتغني يف هــذه اللحظــة أنــت يف نقطــة
مهمــة جــدا ً ،ال تســتغني لقــد عملتــي ملــدة ســبعة عــرة عــام
بشــكل مســتمر دون انقطــاع .و قــال يل أيضــا ميكنــي تقاســم
كل مــا ميلــك مناصفــة .كــا ميكنــي فتــح دعــاوى قضائيــة
للحصــول عــى النفقــة و التعويضــات .يجــب ان تأخــذي كافــة
حقوقــك بالكامــل” (امـراة ،منطقــة إيجــة  44 ،عــام).
قــد ذكــر معظــم األفـراد الذيــن وجهــت لهــم هــذه األســئلة بــأن
املحامــن حاولــوا يف البدايــة توجيههــم إىل املصالحــة و ايجــاد حــل
يــريض الطرفــن .و قــد بــن بعــض األف ـراد و اكرثهــم مــن النســاء
بــأن املحامــن مل يتطرقــوا إىل مثــل هــذه التوجيهــات و خصوص ـاً
بعــد أن وجــدوا الحــزم املوجــود لديهــن يف نيــة أو قـرار الطــاق .و
مــن هــذه الناحيــة فــإن أغلــب التوجيهــات انحــرت يف الناحيــة
القانونيــة.
“ال مل يقــل يل ،قــال هــل تفكريــن يف أنــه بامكانــك املصالحــة
معــه ،هــل هــذا هــو ق ـرارك األخــر؟ قلــت لــه نعــم إننــي
قــررت و هــذا قــراري الواضــح” (امــراة ،رشق مرمــرة 41 ،
عــام)
“ال كنــت قــد وضحــت لــه يف البدايــة اننــي قــررت بشــكل
جــدي ،و ســألني هــل تريديــن املصالحــة أم ال و هــل تريديــن
إطالــة مــدة القضيــة أم ال؟ قلــت لــه أنــا أريــد ان أتــم عمليــة
الطــاق بــأرسع وقــت ممكــن” (امــراة  ،البحــر األبيــض
املتوســط 28 ،عــام)
“ال ،ســألني م ـرات عديــدة هــل أنــت متأكــدة ،و عندمــا رأى
حزمــي يف اتخــاذ هــذا القــرار مل يقــل يل أي يشء” (امــراة،
البحــر األبيــض املتوســط 26 ،عــام)
عــى الرغــم مــن هــذا فــإن نجــاح املحامــن يف عقــد الصلــح
بــن األزواج املوشــكني عــى الطــاق موجــود و لــو كان بشــكل
قليــل جــدا ً .كــا ميكــن القــول بأنــه عــى الرغــم مــن التوجيهــات
رصوا عــى توجيــه
املتكــررة يف هــذا االتجــاه إال ان املحامــن ا ّ
األفــراد الذيــن لديهــم أطفــال عــى الصلــح .
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“قالــوا يل هــل فكرتــم بشــكل جيــد ،إن لديكــم أطفــاال،
لديكــم طفــل صغــر و مل يقولــوا يل اتــريك زوجــك” (ام ـراة،
غــرب البحــر األســود 39 ،عــام 3 ،أطفــال)
“بالطبــع لــرىض اللــه عنهــم ،كان يريــد أن يصالحنــا ،و قــال
يل لنقابــل الطــرف اآلخــر و لكنهــم كانــوا قــد اتخــذوا ق ـرار
الطــاق” (رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 40 ،عــام 1 ،طفــل)
مــن الواضــح أن معلومــات األفــراد حــول العمليــة القانونيــة و
ســر األعــال املؤسســية و الحقــوق القانونيــة مرتبــط بشــكل كبــر
بالوضــع و املســتوى التعليمــي لألفــراد و وضعهــم االقتصــادي
االجتامعــي .و عنــد النظــر إىل اللقــاءات التــي متــت مــع األف ـراد
بشــكل عــام ،يلفــت انتباهنــا وجــود الكثــر مــن التفاصيــل و
النقــاط التــي تجعــل الحــاالت محتاجــة لدراســة كالً عــى حــدى.
تــم الحصــول عــى اآلراء املتعلقــة بالقضــاة يف عمليــة الطــاق،
و قــد وضــح الكثــر مــن األفــراد ضمــن الدراســة بــأن القضــاة
الذيــن بتــوا يف املحاكــات أي قضاياهــم مل يدعــوا األف ـراد هــؤالء
للمصالحــة مــع أزواجهــم .و إن نســبة توجيــه القضــاة األفــراد
للطــاق بشــكل رسيــع ترتكــز عــى األفــراد الذيــن مل متــر عــى
حياتهــم الزوجيــة إال ســنة واحــدة و ليــس لديهــم أطفــال بعــد .و
إن القضــاة بشــكل عــام ال يرجحــون تحفيــز األفـراد املتفقــن عــى
الطــاق بالتفــاوض عــى املصالحــة.
“مل يتــم ســؤالنا عــن ســبب حــدوث هــذا الوضــع بــأي شــكل
مــن األشــكال ،وباألصــل متــت عمليــة الطــاق يف دقيقتــن ،مل
تســتمر حتــى لخمــس دقائــق ،قــرأ و قــرأ و قــال يل هــل
توافقــن .انتهــى” (امــراة ،منطقــة إيجــة  42،عــام ،فــرة
الــزواج  14عــام)
“ قــرأ القــايض طلــب الطــاق الخــاص يب ،قــال يل هــل لديــك
أطفــال قلــت ال ،و قــال يل سأســألك مــرة أخــرى هــل تريديــن
الطــاق بالفعــل قلــت نعــم و ســأل الطــرف اآلخــر هــل أنــت
متأكــد مــن أنــك تريــد الطــاق قــال نعــم ،و ســألني إن كنــت
أريــد الحصــول عــى النفقــة و التعويــض قلــت ال و ســأله
هــو أيضــا فقــال ال ،فقــال لقــد تــم طالقكــم بالفعــل” (امـراة،
جنــوب رشق األناضــول 26 ،عــام ،ال يوجــد أطفــال)
“ال ال مل يحــدث يشء ،يعنــي نحــن نريــد الطــاق بالتفــاوض
و قلنــا نعــم .هــل تريديــن األطفــال أم ال؟ قلــت إننــي أريــد
أطفــايل .مل يســألني عــن شــئ” (امـراة ،رشق وســط االناضــول
 37 ،عــام ،طــاق التفــاوض)
يظهــر بــان القضــاة وجهــوا األفــراد ممــن لديهــم أطفــال

للمصالحــة و اخــذ مــدة تفكــر إضافيــة لرياجعــوا أفكاركهــم .و
هنــا نــرى بــأن القضــاة حريصــون عــى عــدم التفريــق بــن األزواج
مــن أجــل املحافظــة عــى وحــدة األرسة و عــدم التفريــط فيهــا .و
قــد وضــح االف ـراد الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة بــأن القضــاة
ال يــرون كثــرا عندمــا يكــون األف ـراد مرصيــن عــى الطــاق و
متخذيــن قرارهــم بشــكل نهــايئ.

و دخــول الشــهود يف العمليــة و االســتامع إليهــم و أن
هــذه العمليــات تأخــذ وقتــا طويــا جــدا .باإلضافــة
إىل أن املواضيــع القانونيــة األخــرى التــي تدخــل يف هــذه
العمليــة تطيــل مــن املــدة أيضــا (النفقــة ،التعويضــات
وتقاســم األمــوال) يف الطــاق عــر املحاكــات و القضايــا
الطويلة.

“ حــاول القــايض مصالحتنــا كثــرا لكنــه مل ينجــح يف مســاعيه
إلقناعنــا .قلنــا لــه إنتهينــا مــن األمــر ،تر ّجانــا الحاكــم و تكلــم
معنــا يف غرفتــه بشــكل منفــرد ،قــال لنــا إذهبــوا وف ّكــروا يف األمــر
فأنــا ال أريــد طالقكــم .وقــال يل أنــت التريــد ،وســألها ملــاذا تريــد
األمــر إىل هــذه الدرجــة ،ولكــن زوجتــي أرص عــى الطــاق”...
(رجــل  ،اســطنبول  41 ،عــام 2 ،طفــل)

“العمليــة و مراحلهــا الروتينيــة تســر ببــطء شــديد،
مــن يســتمع للشــهود مختلــف عــن مــن يتخــذ القــرار”
(رجــل ،غــرب مرمــرة  37 ،عــام ،طــاق بالنــزاع)

“ قــال لنــا لديكــم أطفــال ،ال تطلقــوا ،و تكلــم معنــا كال عــى
حــدى ،و قررنــا بعدهــا بأننــا ال نريــد االســتمرار” (رجــل،
غــرب مرمــرة  39 ،عــام 3 ،أطفــال)
“وجهنــي :قــال يل لنمنحكــم مــدة لتفكــروا بهــا ،فقلــت لــه
ســيدي القــايض أنــا ساســتمر بالقضيــة  10أعــوام و لــن أبقــى
مــع هــذا الشــخص أبــدا” (ام ـراة ،البحــر األبيــض املتوســط،
 39عــام  2 ،طفــل)
“قــال لنــا لديكــم أوالد فكــروا جيــدا ً يف األمــر ال تخربــا عــش
الزوجيــة ،قلــت لــه ال ،أنــا أريــد الطــاق ســيدي القــايض،
وســأل زوجتــي فقالــت نحــن نريــد الطــاق ،فلــم تكــن
تريــد املصالحــة” (رجــل ،رشق وســط األناضــول  40 ،عــام،
 1طفــل)
 .5.9تقييــم عام فيــا يختص باملرحلة القضائية
وفّــر األفـراد تقييــم العمليــة القانونيــة املتعلقــة بالطــاق بعــد ان
تــم الطــاق بفــرة طويلــة و هــذا مــا يــؤدي إىل نقــص يف تذكــر
التفاصيــل بحســب طــول هــذه املــدة .و عنــد التطــرق إىل النواحي
العمليــة التــي تعمــل بشــكل جيــد و التــي ال تعمــل بشــكل جيــد،
نــرى بــأن الرتكيــز كان عــى كيفيــة الطــاق ســواء كان بالتفــاوض و
التوافــق ام عــر النـزاع والقضايــا و اإلجـراءات القانونيــة الطويلــة
و متجهــة و مركــزة عــى النتيجــة بشــكل كبــر جــدا.
يظهــر أن شــكوى األفــراد الذيــن متــت عمليــات طالقهــم عــر
الجلســات القضائيــة املتكــررة ترتكــز عــى طــول القضيــة و
اســتغراقها وقتــاً طويــا يف الوصــول إىل النتيجــة .كــا تتواجــد
انتقــادات تتمحــور حــول العراقيــل املوجــودة يف العمليــة
القانونيــة و عــدد الجلســات و طــول الفــرة مــا بــن الجلســات

“محاكمتــي كانــت طويلــة عــى ســبيل املثــال ،كــا
تأخــر وصــول الطلــب لزوجــي ،فهــو ميــر مــن
عــدة أماكــن ليصــل للمختــار املعنــي و يتأخــر عنــده
أيضــا ،أنــا قمــت بفتــح القضيــة و مــرت خمــس أشــهر
قبــل ان تبــدأ الجلســة األوىل .و بعدهــا بــدأت
العطلــة القضائيــة” (امــرأة ،منطقــة إيجــة  42 ،عــام ،طــاق
بالن ـزاع)
“كانــت عمليــة املحاكمــة ســيئة جــدا ،أســوأ مــا يتعــرض
لــه اإلنســان ،و أمتنــى لــو اننــي مل اشــارك يف الجلســات
لــكان الوضــع أفضــل ،عشــت توتــرا كبــرا جــدا،
لــو أن األمــر انتهــى برسعــة أكــر لــكان الوضــع
أفضــل بــكل تأكيــد” (امــرأة ،وســط االناضــول  33 ،عــام،
طــاق بالنــزاع)
اســتطاع األفــراد الذيــن قــرروا الطــاق بالتفــاوض اجتيــاز
العمليــة القانونيــة للطــاق بــكل ســهولة و رسعــة .و مــا
يوضــح هــذا و يؤكــده هــو أن عمليــة طــاق املتفقــن
عــى الطــاق بالتفــاوض متــت عــر جلســة واحــدة ال غــر .و
مــا يــرع هــذه العمليــة هــو أن األشــخاص يتفقــون قبــل
املجــيء للمحكمــة عــن وضــع املســائل مثــل النفقــة و
الحضانــة و غــر ذلــك مــن املواضيــع التــي تــرد يف
جلسة الطالق.
عنــد التدقيــق يف جلســات األفــراد املتفقــن عــى الطــاق
بالتفــاوض ،نــرى بــأن مواضيــع النفقــة والواليــة والحضانــة
تطــرأ مجــددا عــى ســاحة األحــداث ،و إن اتفــاق الزوجــن عــى
هــذه املســائل يــؤدي إىل توفــر إنجــاز عمليــة الطــاق برسعــة
كبــرة.
“تــم الطــاق بالتفــاوض ،ســألني هــل تريديــن الطــاق و
عندهــا قلــت لــه ال أريــد أي يشء تخليــت عــن التعويــض
فقــال يل عندهــا اتفقنــا ،و متــت العمليــة بجلســة واحــدة.
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نعــم متــت باإلتفــاق والتفــاوض .ذهبنــا للمحكمــة و ســالنا
القــايض الســؤال املعتــاد هــل تريــدان الطــاق قلنــا نعــم و
افرتقنــا” (امــرأة  ،البحــر األبيــض املتوســط 36 ،عــام ،طــاق
بالتفــاوض)
“تــم الطــاق عــر بروتوكــول طــاق ،و قــد وقعنــا
عــى الربوتوكــول عنــد فتــح قضيــة الطــاق يف املحكمــة ،مل
يوافــق القــايض عــى منحــي حضانــة الطفــل يف البدايــة ،و
قــال بــأن الطفــل صغــر جــدا و ال ميكنــه منحــي حــق
حضانتــه ،كتبــت بروتوكــول إضــايف حينئــذ ،بأننــي
اتخــى عــن هــذا الحــق بــاراديت ،كــا وضــع رشط إضــايف
بأنــه إذا تــزوج ســوف تنتقــل الواليــة إىل طــريف ،وأننــي
لــن أطلــب هــذا الحــق إذا تزوجــت” (امــرأة ،البحــر
األبيض املتوسط 25،عام ،طالق بالتفاوض)
“مل نعــش يف املرحلــة القانونيــة أبــدا ...اذهــب إىل
املحامــي و وقــع و تخــى عــن الحضانــة و اخــرج و
هكــذا فقــط.و بعــد عرشيــن يــوم تقــرر تاريــخ املحكمــة،
ذهبنــا ووقعنــا يف جلســة واحــدة و تــم الطــاق،
مســكنا بأيــدي بعضنــا البعــض و خرجنــا ،انتهــى ..ال يوجــد
أي عمليــة قانونية” (امرأة ،جنوب رشق األناضول 38 ،عام)
و عــى الرغــم مــن أن الطــاق بالتفــاوض يوصــف مــن قبــل
األفــراد بشــكل ايجــايب ألن العمليــة القانونيــة تتــم برسعــة
كبــرة دون مواجهــة أي مشــاكل و عراقيــل ،إال انــه
يشــار إىل هــذه الطريقــة مــن بعــض األف ـراد و خصوصــا الرجــال
عــى ان الطــاق بالتفــاوض يتــم برسعــة ال تســمح لهــم
بالتفكــر مــرة أخــرة و حتــى أنــه ال يتــم منحهــم حــق
الــكالم األخــر يوقعــون عــى الطــاق و تنتهــي املســألة .اكــر
األفــراد الذيــن يعانــون مــن هــذه املشــكلة يؤكــدون عــى
أن هــذا القــرار تــم اتخــاذه مــن قبــل رشكائهــم يف الحيــاة
الزوجيــة .و ميكننــا القــول بــأن أكــر الرجــال الذيــن يفكــرون بهذه
الطريقــة يعتقــدون بأنهــم لــو اتخــذوا قــرار الطــاق فــإن
هنالــك جهــة ذات ســلطة ســتقوم باقناعهــم مــرة اخــرى عــى
الرتاجــع عــن هــذا القــرار .و قــد تكلــم أحــد األفــراد عــن
توجيــه القــايض للمصالحــة و قــال“ :لقــد طلقنــا القــايض برسعــة
كبــرة يف جلســة واحــدة ال غــر مل يحــاول حتــى اقناعنــا مل
ينظــر يف وجهنــا أيضــا” (رجــل ،رشق مرمــرة  59،عــام) (تــم اتخــاذ
قـرار الطــاق ســوية)
“إننــي أرى بانــه يجــب عــى القضــاة أن يتلقــوا تعليــا و
تدريبــا يف هــذا املوضــوع ،إننــي أضــع نفــي هنــا كمثــال،
فقــد جعلنــي أوقــع عــى الفــور ،ميكــن أن يكــون هنالــك
أف ـراد مل يقــرروا بالشــكل الحاســم بعــد ،مــاذا لــو فعــل بهــم
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نفــس اإلجــراء هــذا” (رجــل ،غــرب البحــر األســود 46 ،

“إنــه ســلبي بشــكل عــام ،انــت بشــكل طبيعــي رب األرسة
مبــا انــك رجــل ،عليــك تقديــم يشء مــا عليــك تقديــم مــا
يريــده الطــرف اآلخــر ال أرى باننــي امتلــك أي حــق يف هــذا
النظــام” (رجــل ،رشق مرمــرة  55 ،عــام)

عــام) (تــم اتخــاذ قــرار الطــاق ســوية)

“انتهــت العمليــة برسعــة ،أنــا أرى انــه كان بامــكان
القــايض إرســالنا لخبــر يف الشــؤون األرسيــة .أنــا أرى بأنــه
ال يجــب عــى املتزوجــن الجــدد إنهــاء حياتهــم الزوجيــة
بهــذه الرسعــة( ”.رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 37 ،عــام)
(إتخــذت زوجتــه قــرار الطــاق)

“كان عــى القــايض صاحــب القــرار ان يلتقــي بنــا عــى
األقــل ،كان عليــه منــح املكتســبات املاديــة و املعنويــة
الصــادرة عــن هــذه القضيــة بشــكل متســاوي و عــادل بيننــا،
إن هــذه هــي الرضبــة األقــوى التــي تلقيتهــا مــن القانــون”
(رجــل ،اســطنبول 33 ،عــام)

عنــد التدقيــق عــى التقييــات التــي متــت عــى أســاس جنــي،
يقــول بعــض الرجــال بأنهــم يف وضــع غــر ايجــايب و ليــس
لصالحهــم يف املحاكــات .و كــا يــرى البعــض مــن الرجــال فــإن
النظــام القانــوين يحمــي النســاء أكــر مــن حاميتــه للرجــال الــذي
يضعهــم يف وضــع اإللت ـزام بشــكل أكــر.

“إننــي أرى بــأن القوانــن تخــدم النســاء و هــي لصالحهــن ،و
يتــم اتخــاذ حتــى أبســط الق ـرارات لصالــح النســاء” (رجــل،
منطقــة إيجــة  42 ،عــام)

الجدول  .37املواضيع القانونية التي تظهر خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%
املجموع

410

ظهور املواضيع القانونية

عدم ظهور املواضيع القانونية

املجموع

67,8

32,2

100

الجنس
إمرأة

210

69,5

30,5

100

رجل

200

66

34

100

الفئة العمرية
 34 -عام

115

69,6

30,4

100

35+عام

295

67,1

32,9

100

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

64,3

35,7

100

خريج ثانوي

116

75,9

24,1

100

خريج تعليم عايل

70

65,7

34,3

100

فرتة الزواج
أقل من  3أعوام

67

56,7

43,3

100

 5-4عام

51

58,8

41,2

100

“إن نظــام العــدل خاطــئ للغايــة ،وان ق ـرار الســجن يصــدر
بحــق الرجــال مبــارشة عنــد تأخريهــم دفــع النفقــة ،مل ال
تتعــرض النســاء ملثــل هــذه العقوبــات ،أيــن العدالــة هنــا”
(رجــل ،وســط األناضــول  26 ،عــام)

وإحتياجاتهــن الــذي يتــم بشــكل نــادر.
“طلبــت النفقــة ألطفــايل و طلبتهــا يل أيضــا ،و تنازلــت عــن

النفقــة الخاصــة يب يف املحكمــة” (امــرأة  ،منطقــة إيجــة 34 ،
عــام 2 ،طفــل)

 .6.9املواضيــع القانونية التــي تظهر خالل مرحلة املحاكمة

يعتــر موضــوع النفقــة مــن أكــر املواضيــع القانونيــة التي تســبب
املشــاكل يف عمليــة الطــاق بــن األفــراد .و مــن أهــم املشــاكل
األخــرى التــي تــم تحديدهــا مــن النســاء هــي عــدم دفــع النفقــة
املحــددة مــن قبــل املحكمــة الحقــا .و إن املشــاكل التــي تحــدث
يف عمليــة دفــع النفقــة تكــون عــى األغلــب نتيجــة لعــدم توفــر
الحالــة املاديــة الجيــدة لــدى الرجــال .و مــن ناحيــة اخــرى فــإن
عــدم وجــود أي نــوع مــن آليــات التحكــم بدفــع النفقــة يف ســر
العمــل البريوقراطــي وعــدم توفــر أي نــوع مــن التطبيقــات يف
حالــة عــدم الدفــع يــؤدي إىل اســتمرار هــذه املشــكلة.

تــم ســؤال األفــراد ضمــن الدراســة عــن ظهــور او عــدم
ظهــور املواضيــع القانونيــة يف الســاحة أثنــاء املحاكمــة  ،و قــال
نحــو  ٪ 68منهــم بأنــه ظهــر موضــوع واحــد عــى األقــل يف
العمليــة القانونيــة مثــل النفقــة والحضانــة والتعويضــات .و ان
هــذا الوضــع منتــر بــن مــن مــر عــى زواجهــم خمســة أعــوام و
مــن لديهــم أطفــال .و إن مواضيــع النفقــة و الحضانةكانــت أكــر
ذك ـرا ً يف حــاالت الطــاق بالن ـزاع و التــي ال تتــم عــر التفــاوض.
(الجــدول )37
 .1.6.9النفقة

“طلبــت أن تُدفــع النفقــة لكــن املحامــي قــال ال أســتطيع
كتابــة ذلــك ،ألن زوجــي القديــم ذهــب للمحامــي و قــال لــه
أنــا لــن أدفــع النفقــة .كنــح املحامــي املعلومــات باألمــر .و يف
النهايــة قــرر القــايض منحــي النفقــة .و قــد كتــب فيهــا بدفــع
 150مليــون يل و  150مليــون البنتــي لكنــه مل يدفــع أي يشء.
“(امــرأة  ،شــال رشق األناضــول  38 ،عــام 2 ،طفــل)

كــا هــو متوقّــع ظهــر موضــوع النفقــة عــى حــاالت الطــاق
ملــن لديهــم أطفــال بشــكل أكــر ومــن النســاء .يُالحــظ أنــه
يتــم تقديــم هــذا الطلــب يف األغلــب عــن طريــق النســاء مــن
اجــل تلبيــة حاجــات األطفــال و ليــس مــن اجــل توفــر عيشــهن

الجدول  .38ظهور موضوع النفقة خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%
العدد

ظهور النفقة

عدم ظهور النفقة

املجموع

املجموع

410

45,4

54,6

100

الجنس
إمرأة

210

51,4

48,6

100

رجل

200

39

61,0

100

الفئة العمرية
 34 -عام

115

47,8

52,2

100

35+عام

295

44,4

55,6

100

املستوى العلمي

 10-6عام

97

72,2

27,8

100

غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

40,6

59,4

100

أكرث من  10أعوام

195

71,8

28,2

100

خريج ثانوي

116

53,5

46,5

100

خريج تعليم عايل

70

47,1

52,9

100

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

40,4

59,6

100

فرتة الزواج

 2-1طفل

264

69,7

30,3

100

أقل من  3أعوام

67

32,8

67,2

100

 2+طفل

99

75,8

24,2

100

 5-4عام

51

47,1

52,9

100

 10-6عام

97

43,3

56,7

100

أكرث من  10أعوام

195

50,3

49,7

100

نوع الدعوى
بالتفاوض

292

59,9

40,1

100

التوجيه من املحامي

66

78,8

21,2

100

اإلتفاق املتبادل

226

54,4

45,6

100

النزاع

118

87,3

12,7

100

145

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

25,5

74,5

100

 2-1طفل

264

47

53,0

100

 2+طفل

99

50,5

49,5

100
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“ أنــا كنــت مظلومــة مل أرى أي ناحيــة ايجابيــة مــن
الدولــة .مل يكنــا هنــاك أي شــئ إيجــايب .قالــوا يل ســيتم
الدفــع لــك و لطفلــك طــوال فــرة تواجــدك ،لكــن مل يتــم
دفــع أي يشء .و مل أحصــل عــى أي نــوع مــن النفقــات،
حتــى يف فــرة الطــاق أظــن أن هنــاك مــا يســ ّمونه
بنفقــة التدبــر أو شــئ مــن هــذا القبيــل؟ أنــا مل
أحصــل عــى أي شــئ” (ام ـراة  ،غــرب وســط األناضــول 36 ،
عــام)
“ ال ال ،مل آخــذ أي يشء ،و كنــت قــد اردت الحصــول عــى
يشء مــا مــن اجــل نفقــات طفــي لكنــه مل يفعــل
ذلك أيضاً من أجل طفله” (امراة ،اســطنبول 47 ،عام)
باالضافــة إىل كل هــذا يظهــر أن مقــدار النفقــة املحــدد
مــن قبــل املحكمــة ال يغطــي بالشــكل الــكايف املصاريــف
الالزمــة للمتطلّبــات .و عــى األغلــب فــإن النفقــة التــي
متنــح لألطفــال تكــون غــر كافيــة لتغطيــة مصاريــف اللبــاس
و الطعــام و املدرســة بشــكل ضعيــف جــدا يف حالــة أن تكــون
الحضانــة لــدى الزوجــة.
“تــم منــح ابنتــي مبلــغ  200لــرة كنفقــة يف البدايــة ،و
اآلن أصبحــت  400لــرة و يبــدو أننــي ال أســتطيع
تغيريهــا اآلن إىل نهايــة العــام ،و لكــن مــا أدفعــه البنتــي
كاجــرة مدرســة فقــط هــو  700لــرة ،و هــي مدرســة
متوســطة نوعــا مــا و إال ســيكون املبلــغ أكــر ،و أنــا
أدفــع الكثــر الكثــر مــن املصاريــف األخــرى” (امــراة ،
البحر األبيض املتوسط 31 ،عام)
“تــم تحديــد مبلــغ  250لــرة كنفقــة يل ،مــا الــذي
ســيأكله الشــخص الــذي يدفــع  250لــرة كايجــار منــزل فقــط.
مل ال يفكــرون بهــذا أبــدا .إن هــذا مــا يحــدث عندمــا يبــن
الــزوج القديــم بــأن مرتبــه مــن الدرجــة الدنيــا” (امــراة،
وســط األناضــول 46 ،عــام)
“إننــي أرى بــأن مبلــغ  700لــرة قليــل ألننــي أعيــش مــع
أوالدي االثنــن و هــذا مبلــغ قليــل ،كنــت أرغــب يف أن يتــم
منــح مبلــغ أفضــل خــال الفــرة القانونيــة” (ام ـراة ،البحــر
األبيــض املتوســط 31 ،عــام)
“هنالــك مشــاكل كثــرة يف مســألة النفقــة ،ألننــي عندمــا
قدمــت طلــب مــن أجــل النفقــة الحقــا ،تــم منحــي  250لرية.
اليف ّكــر شــخص أبــدا ً يف مســتوى الدخــل أو غمكانيــة عيشــك.
إننــي أرى بــأن هنالــك اجحافــا كبـرا بالحقــوق واملبالــغ التــي
تقــدم غــر كافــة عــى االطــاق” (امـراة ،اســطنبول  34عــام)

ميكننــا القــول بــأن املشــكلة األساســية بالنســبة
ملوضــوع النفقــة ذات طرفــن .حيــث أنــه ال يتــم األخــذ بعــن
االعتبــار الحالــة أو الوضــع االقتصــادي االجتامعــي ســواء للشــخص
الــذي ســيدفع النفقــة أو الشــخص املحتــاج إليهــا .و يشــار إىل
أن الســبب الرئيــي لعــدم قــدرة األف ـراد عــى دفــع النفقــة هــو
الوضــع اإلقتصــادي.
“مل يكــن لــدي دخــل منتظــم بطبيعــة الحــال ،مل يكــن
مبلــغ  1500لــرة دخــا ثابتــاً ،مثــا مرتبــي  1000لــرة و
كانــت نفقتــي تبلــغ  480لــرة أي نصــف مرتبــي” (امــرأة،
اســطنبول 27،عــام)
و باالضافــة إىل أن مجموعــة مــن النســوة املطلقــات
أرشن بــان الســبب املؤثــر يف قــرار املحكمــة مبــا يتعلــق
بالنفقــة الواجــب رصفهــا لهــن هــو أن أزواجهــن يظهــرون
وثائــق تبــن بــأن وضعهــم املــادي يسء و أن املرتبــات التــي
يتقاضونهــا منخفضــة و هــذا مــا يخفــي مســتواهم املــادي
الحقيقــي و يؤثــر عــى القـرار يف املحصلــة .يظهــر هــذا الوضــع يف
شــكل عقبــة أمــام املحكمــة يف تحديــد النفقــة باملســتوى الــازم
الحقيقــي.
“نعــم لقــد أعطــاين مبلــغ نفقــة منخفــض كان بامكانــه
منحــي أكــر مــن ذلــك .لقــد كــذب .لقــد نجــا بنفســه
مــرة أخــرى .قــال بأنــه ال يعمــل و أنــه يدفــع اإليجــار و
كانــت الحقيقــة مغايــرة لذلــك” (امــرأة ،منطقــة إيجــة 34 ،
عــام)
“النظــام يعمــل بشــكل يسء ،يحكــم بالســجن ملــدة
ثالثــة أشــهر لكــن بــدون تنفيــذ .و هــو ال يدفــع النفقــة و
ذلــك عــى الرغــم مــن امتالكــه للــال .فهــو يعمــل بشــكل
مشــرك مــع أخيــه يف النســيج .و البــد بــأن مرتبــه ال يقــل
عــن  1500لــرة يف أســوأ األحــوال( .امــرأة ،وســط األناضــول،
 37عــام)
 .2.6.9الوالية أو الوصاية
تكــون مســألة الحضانــة مــن أول املســائل يف محاكــم الطــاق
بالنســبة لــأرس التــي مــر عــى زواجهــا أكــر مــن  5أعــوام .ال ميكن
الحديــث عــن مســتوى األفـراد التعليمــي و الوضــع االقتصــادي و
اختالفــه بالنســبة ملوضــوع الحضانــة .و مــن الطبيعــي أن تكــون
هــذه املســألة هــي البــارزة لــدى العائــات التــي بلــغ عــى زواجها
مــدة طويلــة( .الجــدول . )39
تــم التطــ ّرق يف القســم الســابق إىل أن وجــود األطفــال
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و لــو طلبــت لــن يكــون قــادرا عــى الدفــع” (امــرأة ،غــرب
مرمــرة  44،عــام 1 ،طفــل)

يف الحيــاة الزوجيــة يؤثــر عــى موضــوع الطــاق بشــكل
كبــر و يكــون رادعــا نوعــا مــا .فعــى ســبيل املثــال كانــت
النســوة الــايت لديهــن أطفــال يف مثــل هــذه القضايــا
يطلــن حضانــة أطفالهــن ،و أكــدت الكثــرات منهــن عــى
أنهــن ال يطلــن أي يشء آخــر ،يعنــي ان األطفــال كانــوا
دامئــا النقطــة الفاصلــة يف هــذه القضايــا .و ميكــن القــول
بــأن الطفــل هــو حاجــة ماســة لآلبــاء و األمهــات و لهــذا
الســبب فــإن حضانتهــم تكتســب أهميــة كبــرة .و ميكــن وصــف
هــذا الوضــع بأنــه وحــدة و شــعور بالنقــص بالنســبة لــكال
الطرفــن.

“نعــم الحضانــة معــي ،إننــي أريــد واليــة أطفــايل و ال أطالــب
بــأي نفقــة أو تعويــض ،ال يل و ال ألطفــايل” (امــرأة ،البحــر
األبيــض املتوســط 36 ،عــام 2 ،طفــل)
“كان الجميــع يعلــم بأنــه ال يســتطيع أحــد تفريقــي
عــن أوالدي حتــى و لــو تــم قتــي .مل يكــن ذا فائــدة
لنفســه حتــى ،كان يتقــن التهديــد فحســب” (امــرأة ،جنــوب
رشق األناضــول 32 ،عــام 2 ،طفــل)

“لقــد اتخــذت القــرار بنفــي يف مســألة الحضانــة ،و
طلبتــه بنفــي .و بطبيعــة الحــال مل أكــن أطلــب أي شــئ
آخــر منــه .كان يكفينــي أن أحصــل عــى حضانــة
أوالدي ال غــر( .امرأة 32 ،عام 2 ،طفل)

“ ال أريــد تفريــق و ابعــاد طفــل عــن أمــه ،ميكنــه
العيــش لفــرة مــا مــن دون أبيــه ،لكنــه ال يســتطيع
العيــش مــن دون أمــه ،و إننــي بالطبــع مل أســتغني عــن
ابنتــي ،و أزورهــا قــدر املســتطاع و لكننــي لــن أســتطيع
العنايــة بهــا مثــل أمهــا” (رجل،جنــوب رشق األناضــول30 ،
عــام 1 ،طفــل)

“أنــا مثــا مل أطلــب النفقــة و مل أطلــب التعويــض كان
يكفينــي أن تكــون حضانــة أطفــايل معــي .مل أطلــب أي يشء
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عــى الرغــم مــن طلــب األمهــات لحضانــة أطفالهــن
دون أي رشوط ،فإنهــم يــردن مــن ناحيــة أخــرى اإلطمئنــان
عــى قدرتهــن املاديــة يف املصاريــف املتعلقــة باألطفــال ،و نــرى
بــأن الوضــع املــادي للنســوة و كونهــن صاحبــات عمــل
يســاهم بشــكل كبــر يف زيــادة ثقتهــم و رغبتهــم يف الحصــول
عــى الحضانــة .و ال بــد بــأن النفقــة مهمــة بشــكل أكــر بكثــر
بالنســبة للنســوة الــايت ال ميتلكــن دخــا منتظــا أو عمــا مــا .و
يتــم التأكيــد مــن قبــل النســوة عــى أن موضــوع الحصــول عــى
النفقــة أمــر مهــم جــدا بالنســبة لرتبيــة أطفالهــن و العنايــة بهــم
و ال بــد بــأن يتــم تحديــد هــذه النفقــة بشــكل كايف دفــع هــذه
النفقــة بشــكل مســتمر ويف الوقــت الــازم حيــث يعتــر األم هــام
جــدا ً مــن خــال إســتعامل اآلليــات القانونيــة التــي تسـ ّـر هــذه
العمليــات.
“ســألتني القاضيــة أي مــن اطفالــك تريديــن ان يبقــى عنــدك؟
قلــت لهــا بأننــي أمتنــى العنايــة باالثنــن ســوية لكــن وضعــي
املــادي صعــب و أنــا مقيمــة عنــد أيب و لذلــك أريــد أن يبقــى
واحــد منهــا عنــدي و اآلخــر لــدى أبيــه بــرط أن يدفــع
النفقــة للطفــل الــذي يبقــى عنــدي .فقبــل هــذا العــرض و
وقعنــا عــى الطــاق هنــاك” (امــرأة ،رشق وســط األناضــول،
 38عــام 4 ،أطفــال)
“قلــت لهــم أريــد أطفــايل ،أخــذت أشــياء طفــي يف حقيبــة و
خرجــت .مل يســعدين أحــد ســواء الدولــة او القانــون .و طلبــت
النفقــة لــي اليكــون األطفــال محتاجــن ألي أحــد” (امــرأة،
جنــوب رشق األناضــول 38 ،عــام)
“فتحــت قضيــة املطالبــة بالنفقــة ألن أطفــايل صغــار ،و قــد
قدمــوا يل مبلــغ مضحــك كنفقــة .و قالــوا يل بــأن ابنــي صغــر
و ال مصاريــف لــه ســيكفيه مبلــغ  150لــرة و قامــوا بزيادتــه
ليصبــح  170لــرة .و قــال زوجــي بأنــه وضعــه املــادي ضعيف
جــدا وانــه يعيــش مــن الدعــم الــذي يتلقــاه مــن عائلتــه ،و
قــال أزيــد  25لــرة ! أليــس رقــا مضحــكا!” (امــرأة ،غــرب
األناضــول 29 ،عــام)
هنالــك بعــض األســباب امللموســة االخــرى باالضافــة إىل األســباب
العاطفيــة يف طلــب النســاء /االمهــات للحضانــة ،أشــارت بعــض
النســوة (عــى الرغــم مــن العــدد القليــل) إىل ان الرجــال /اآلبــاء
لــن يســتطيعوا رعايــة األطفــال أبــدا .وأنهــم لــن تكــون لديهــم
املســؤولية يف الحضانــة و رعايــة األطفــال بســبب مشــاكل األزواج
رصفــات العنيفــة
مــن تنــاول الكحــول وتعاطــي املخــ ّدرات والت ّ
كونهــم أشــخاص غــر مســؤولني لــذا تولّــت النســاء مســؤولية
تــول هــذه
األطفــال وفــق اإلعتقــاد بأنهــم لــن يتمكّنــوا مــن ّ
املســؤولية.

“مل أرغــب يف منــح حضانــة أطفــايل لزوجــي ألنــه مدمــن عــى
الكحــول ،و بطبيعــة الحــال لــن يعتنــي بهــم ،و إن أطفــايل
كانــوا يريدوننــي انــا و ال يريــدون أباهــم ،و مل أواجــه أيــة
مشــاكل يف موضــوع الحضانــة” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود ،
 36عــام 3 ،أطفــال ،خريجــة مرحلــة ابتدائيــة)
“بالطبــع أخــذت أطفــايل ،ال ميكننــي اعطــاء أطفــايل ملثــل هــذا
الرجــل ،ال ميكــن لرجــل مثلــه العنايــة باألطفــال ،ال ال ميكننــي
إعطاؤهــم لــه قطعيــا( ...امــرأة ،اســطنبول 38 ،عــام 2،طفــل،
خريجــة مرحلــة ابتدائيــة)
“لــو كان يعمــل و لديــه تأمــن لكانــت الدولــة قــد فرضــت
عليــه النفقــة لــو مل يــرىض هــو بذلــك .إال انــه ال يعمــل .مــا
الــذي ميكنــك أخــذه مــن شــخص ال يعمــل؟ لقــد قــال بأنــه ال
يعمــل و ال يســتطيع العنايــة باألطفــال أيضــا” (امــرأة ،غــرب
البحــر األســود  39 ،عــام ،خريجــة مرحلــة متوســطة)
باالضافــة إىل ذلــك يتواجــد األفــراد الذيــن اتفقــوا فيــا بينهــم
أو بواســطة املحامــن حيــث اتخــذوا قراراتهــم يف ظــروف أكــر
ســهولة .و يف هــذا الســياق يظهــر بــأن مســألة الحضانــة مل
تشــكل مشــكلة يف كافــة األوقــات و إمنــا يتــم حلهــا عــر أنــواع
الربوتوكوالت/اإلتفاقيــات التــي يتــم تنفيذهــا بــن األفــراد يف
إطــار الطــاق .يظهــر أن غالبيــة األفـراد الذيــن أشــاروا إىل مســألة
الحضانــة يف شــكل أمــر يتــم النقــاش حولــه يف املحكمــة قــد أمتــوا
طالقهــم بالتفــاوض.
“الحضانــة عنــدي ،لقــد اعطــاين إياهــا بنفســه” (امــرأة،
جنــوب رشق األناضــول 38 ،عــام ،طــاق بالتفــاوض)
“بالطبــع كانــت الحضانــة موجــودة ضمــن الربوتوكــول املوقــع
بيننــا الخــاص بالطــاق بالتفــاوض” (امــرأة ،منطقــة إيجــة ،
 39عــام)
“طلبــت أنــا ،وطلبــت هــي الحصــول عــى األطفــال ،فقــال
القــايض ليبقــى األوالد عنــد أبيهــم يف العطــل الصيفيــة”
(رجــل ،الحــر األبيــض املتوســط 53،عــام)
تقـ ّدم النســوة يف كثــر مــن األحــوال طلــب حضانــة األطفــال و لــو
كــر عددهــم يف حــال قدرتهــم عــى العنايــة بهــم مــن الناحيــة
املاديــة .و لكــن يف األحــوال التــي تكــون فيهــا النســاء يف وضــع
مــادي يسء ،يظهــر ان النســاء يرجحــن بقــاء البنــات و األطفــال
الصغــار الســن معهــن عــى األغلــب .و يف هــذه االحــوال ميكــن
القــول بــأن الرجال/اآلبــاء ميتلكــون اآلراء نفســها .يظهــر أيضــاً
بــان اكــر القـرارات التــي تريــح النســاء و تجعلهــن ســعداء هــي

الق ـرارات التــي تنــص عــى منــح حضانــة األطفــال لألمهــات و ال
ســيام صغــار الســن و البنــات.
“منحنــي القــايض حضانــة الطفــل مبــارشة بعــد ان نظــر يف
طلبــي ،كان الطفــل صغـرا ذو ســتة أشــهر فقــط و كان بحاجة
ألمــه” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود  29 ،عــام 1 ،طفــل)
“طلبــت زوجتــي حضانــة البنــت ،وتــم منحــي الذكــور ،و
قالــوا يل لــو أنــك تريــد الحصــول عــى حضانــة بنتــك أيضــا
ســتأيت زوجتــك إىل بيتــك ،ألن النســاء ال يحتملــن البعــد عــن
بناتهــم ،و قــد ســألها القــايض أي األطفــال تريديــن فقالــت
أريــد ابنتــي فقــال لهــا مــاذا عــن الذكــور قالــت ال أريدهــم.
فقــام القــايض عــى إثــر هــذا مبنــح حضانــة األطفــال الذكــور
يل و البنــت لزوجتــي” (رجــل ،جنــوب رشق األناضــول42 ،
عــام 3 ،أطفــال)
“قالــت لتكــن حضانــة األطفــال معــي ،وقلــت يجــب ان تكــون
الحضانــة مــن حــق أمهــا ألنهــا بنــت و يجــب ان تكــون مــع
امهــا ،و وافقــت” (رجــل ،اســطنبول 50 ،عــام 5 ،أطفــال)
“ كان الطفــل صغ ـرا ً و لــذا يجــب منــح حضانتــه ألمــه ألنــه
بحاجــة لهــا( ”...رجــل ،منطقــة إيجــة  46 ،عــام 1 ،طفــل)
“أقــام اإلدعــاء جلســة التحقيــق يف وضــع أرسة الطرفــن .و
بالطبــع كان وضــع أرسيت أكــر ثقــا ،وبالطبــع ألننــي أم...
حيــث انهــم كانــوا جميع ـاً أطفــاالً صغــارا ً لــذا حصلــت عــى
الوصايــة” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود  40 ،عــام 3 ،أطفــال)
“تــم منحــي حضانــة ابنــي الصغــر ،كان عمــر الطفــل صغـرا ً
ولكــن عمــر الولــد اآلخــر كان كبـرا ً “ (امــرأة ،وســط األناضول،
 40عــام 2 ،طفــل)
إحــدى املظــامل التــي تظهــر يف نطــاق الواليــة والصايــة هــي أنــه ال
يتــم منــح حــق اللقــاء بــن الطــرف الــذي مل يحصــل عــى الحضانة
و أطفالــه .و هنالــك رجــال يذكــرون عــدم امكانيــة لقائهــم مــع
ابنائهــم و تعرضهــم لعراقيــل شــتى يف هــذا املوضــوع حتــى وإن
كان االمــر بشــكل نــادر.
“ اتخــذت املحكمــة قـرارا مــن أجــل مقابلتــي ألوالدي ،و لكــن
األم تقــوم مبــا يحلــوا لهــا ألن الحضانــة معهــا ،و هــي مجــرة
عــى تأمــن لقــاء األب بأطفالــه إال ان العمليــة هــذه ال تســر
أبــدا” (رجــل ،وســط األناضــول 31 ،عــام 2 ،طفــل)
“يجــب ان تكــون الحضانــة مــع شــخصني ،و ال يجــب منــح
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الحريــة لــأب او لــأم الحريــة التامــة ،منــح الحضانــة لطــرف
واحــد ليــس امـرا ً منطقيـاً و ليــس صحيحـاً ،أنــا ال أرى طفــي
قبــل مــرور شــهرين مثــا ،ذهبــت ملركــز الرشطــة فقالــوا يل
ليــس هنالــك مــا نقــوم بــه مــن اجلــك عليــك بالذهــاب إىل
النيابــة ،قلــت لهــم تعالــوا معــي لنأخــذ هــذا الطفــل فقالــوا
هــذا أمــر مخالــف للقوانــن و ســنعاقب عليــه إن قمنــا بــه”
(رجــل ،وســط األناضــول 34 ،عــام 1 ،طفــل)
“امــر ســخيف ،أن ال يــرى الطــرف الغــر ممتلــك
لحــق الحضانةســواء كانــت االم او األب أوالده ّإل مــرة يف
كل  15يــوم ،ال يوجــد يشء أســخف مــن هــذا ،إن هــذا
أمــر ال أخالقــي ،فــكل العــامل بامكانــه رؤيــة طفلــك ولكــن
الميكنكــم رؤيتــه” (رجــل ،غــرب البحــر األســود  53 ،عــام1 ،
طفــل)
 .3.6.9التعويضات
تبــن مــن خــال هــذه الدراســة بــأن اكــر األفــراد املطلقــن مل
يطالبــوا بأيــة تعويضــات.
و كان التعويــض مثــار إهتــام مــن قبــل األفـراد تحــت ســن 34

عــام و املتعلمــن مبســتوى تعليــم الثانويــة و التعليــم العــايل و
ممــن ليــس لديهــم أطفــال و أن مطالبــة األف ـراد ذوي املســتوى
التعليمــي العــايل بالنفقــات و التعويضــات أكــر مــن غريهــم مــن
بــن األمــور املتعلقــة بــإدراك األفـراد للوضــع القانــوين و وضعهــم
اإلقتصــادي واإلجتامعــي.

يظهــر أن اغلــب مــن يطالــب بالتعويضــات بــن
األفــراد مــن النســاء ،و تبــن أن هــذا الطلــب يقــدم غالبــاً
بســبب “”التعــب” والتلــف الــذي يصيبهــن .و كــا هــو مبــن يف
الجــدول  ( 40املواضيــع القانونيــة التــي يظهــر خــال
فــرة املحكمــة بالتوافــق مــع نــوع الدعــوى) فــإن املطالبــة
بالتعويضــات كانــت يف حــاالت الطــاق بالن ـزاع .كــا تبــن أيضــا
بــان التعويضــات املطالــب بهــا هــي تعويضــات ماديــة و معنويــة.
يظهــر مــن خــال هــذه الدراســة بــأن جــزء صغــر مــن األف ـراد
الذيــن يطالبــون بالنفقــة ممــن ليــس لديهــم أطفــال يق ّدمــون
هــذا النــوع مــن الطلبــات بهــدف تأمــن حياتهــم املســتقبلية بعــد
الطــاق.
“طُلــب منــي تقديــم التعويضــات ،و لكــن مل توافــق املحكمــة
عــى ذلــك ،و كانــت زوجتــي الســابقة قــد كتبــت أمــور
متعلقــة بأنهــا طالبــة وال تعمــل وانــه تــم تدمــر آمالهــا
املســتقبلية و غــر ذلــك يف طلــب الطــاق املقــدم للمحكمــة”
( رجــل ،غــرب األناضــول 33 ،عــام)
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االناضــول  28 ،عــام)

عــى الرغــم مــن أن عــدد األف ـراد املطالبــن بالتعويضــات قليــل
إال انــه عندمــا نســأل الطــرف املطلــوب منــه دفــع تعويــض
نــرى بانــه ال يوجــد مــرر لهــذا الطلــب و هــو غــر معقــول
و ال يســتند إال عــى مفهــوم “التعــب” و التلــف و الــذي ال
معنــى لــه .باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد األف ـراد الذيــن يوجهــون
االنتقــادات يف كــون املبالــغ املطلوبــة كبــرة جــدا ً.

“طلبــت منــي  20مليــار لــرة كتعويضــات ،تقــول باننــي
أتعبتهــا” (رجــل ،غــرب البحــر األســود  50 ،عــام)
“طلبــوا منــي تعويضــات مببلــغ  75ألــف لــرة و طلبــوا
النفقــة أيضــاً ،إنهــم ظنــوا بــأين أبلــه ،لقــد ســاعدين
اللــه أيضــاً يف األمــر .تــم تخفيــض هــذا املبلــغ مــن
 75ألــف لــرة إىل  10ألــف لــرة فقــط يف شــكل
تعويضــات” (رجــل ،رشق وســط األناضــول 31 ،عــام)

“طلبــت التعويضــات ،قالــوا بانهــا تعويضــات التعــب و
التلــف ،و قالــت يل بأنهــا انجبــت و حــدث الخــراب يف
جســدها و هــي تطالــب بالتعويــض” (رجــل ،شــال رشق
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100

35+عام

295

17

83

100

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

11,2

88,8

100

خريج ثانوي

116

31

69

100

خريج تعليم عايل

70

25,7

74,3

100

فرتة الزواج
أقل من  3أعوام

67

26,9

73,1

100

 5-4عام

51

17,7

82,3

100

 10-6عام

97

17,5

82,5

100

أكرث من  10أعوام

195

18

82

100

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

27,7

72,3

100

 2-1طفل

264

20,1

79,9

100

 2+طفل

99

13,1

86,9

100

“رفضــت التعويضــات ،و ارســلت القـرار للتمييــز ،رأيــت بــأن
املبلــغ كبــر جــدا ،يظهــر مبلــغ التعويــض يف شــكل 10.000
ملــن اليعمــل ولــه أطفــال ،ولكــن ظهــر مبلــغ التعويضــات
بقيمــة  40.000لــرة بالنســبة يل” (رجــل ،غــرب مرمــرة 37 ،
عــام ،ليــس لديــه أطفــال)
“طلبــت منــي مبلــغ  80ألــف لــرة كتعويــض ،و طلبــت
باالضافــة إىل ذلــك مبلــغ  750لــرة كنفقــة مــع انــه ليــس
لدينــا اطفــال ،مل يقبــل القــايض بالطبــع” (رجــل ،البحــر

األبيــض املتوســط 30 ،عــام ،ليــس لديــه اطفــال)
وضّ ــح معظــم األفــراد الذيــن مل يطالبــوا بالتعويضــات
بــأن الســبب الرئيــي لعــدم مطالبتهــم بالتعويــض هــو
الوضــع املــادي الــيء للطــرف املقابــل و عــدم قدرتــه
عــى الدفــع .مــن الناحيــة األخــرى يظهــر تواجــد األفــراد
الذيــن ق ّدمــوا طلــب التعويضــات ولكنهــم مل يحصلــوا عليهــا
او حصلــوا عــى مبالــغ قليلــة منهــا باإلضافــة إىل ذكــر األســباب
االخــرى.

“مل أقــدم أي طلــب مــن اجــل التعويضــات أو
النفقــة او تقاســم األمــاك أو غــر ذلــك .فقــد قــال يل
زوجــي ال تطلبــي شــيئاً فإننــي لــن أســتطيع دفــع أي شــئ
لــك ،قــال يل أيضــا أنــا ال اعمــل ،مــا الــذي ســتأخذينه منــي
هــل ســتأخذين روحــي” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود 36 ،
عــام)
“لقــد ادعيــت عليــه و ربحــت التعويضــات 50 ،ألــف لــرة
تركيــة ،مل أحصــل عليهــا .مــا الــذي ســآخذه إنــه ال ميتلــك أي
شــئ” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود  29 ،عــام)
“مل أســتطع أخــذ التعويضــات بالكامــل ،أنــا أحصــل
عليهــا اآلن منــذ فــرة وجيــزة بشــكل تقســيط
بطــيء ،و كلــه عــن طريــق الحجــز” (امــرأة ،وســط األناضــول،
 49عام)
“طالبــت أنــا أيضــا بتعويــض التعــب ،و قبــل يف النهايــة و
تطلقنــا يف املحكمــة و لكننــي مل آخــذ أي يشء ألنــه اختفــى و
ال أجــد لــه أث ـرا” (امــرأة ،وســط األناضــول 30 ،عــام)
مــن ناحيــة اخــرى فــإن الكثــر مــن األف ـراد املطلقــن املكلفــن
بدفــع التعويضــات (رجــال) قــد أشــاروا إىل أن املبلــغ الــذي
حكمــت بــه املحكمــة مبلــغ كبــر جــدا ً عــى ومرفتــع للغايــة عــن
أوضاعهــم املاديــة.
“طلبــت التعويضــات 200 ،ألــف لــرة ،إن صــدور
حكــم تعويــض مببلــغ  200ألــف لــرة لشــخص يعمــل مبرتــب
 1400لــرة أمــر يدعــوا الرتــكاب الجنايــات .كيــف ســيدفع
ذلــك؟” (رجــل ،وســط األناضــول 26 ،عــام)
“طلبــوا منــي التعويضــات يف البدايــة 50.000 ،لــرة.
ذكــروا ُحــي الذهــب التــي تــم اهداؤهــا لنــا مــن
قبــل الحارضيــن يف العــرس ،طالبــوا بهــا ،و لكــن هــذا الذهــب
مل يكــن ملــكاً لنــا و قلــت لهــم خــذوا مــا تريــدون ،لــدي
مرتبــي فقــط ،و لــدي مــا ســببتي مــن الديــون ،و بإمكانــك
الحجــز عــى امــايك هــذه” (رجــل ،جنــوب رشق األناضــول،
 30عــام)
“ قلــت اريــد  100ألــف لــرة ،كيــف يكــون بامــكاين
الحصــول عــى  100ألــف لــرة؟ كنــت أريــد ان احصــل
عــى  50عــى األقــل و اشــري مــا اســكن فيــه بعــد إكــال
املبلــغ مــن أيب وأمــي ،فقــال زوجــي بالطبــع ســأدفع
فهــذا حقهــا و لكــن مل يدفــع أي يشء” (امــرأة ،اســطنبول،
 22عــام)
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 .4.6.9تقاســم األموال واملمتلكات
يتضــح أن موضــوع تقاســم األمــوال واملمتلــكات يظهــر ســنبة
أكــر بــن املتعلمــن تعليــا عاليــاً و مــن مل متــر عــى حياتهــم
الزوجيــة فــرة أكــر مــن  5اعــوام ،و مــن ليــس لديهــم أطفــال.
مــن ناحيــة اخــرى مثــرة لإلهتــام فــإن مســألة تقاســم األمــوال
واملمتلــكات كانــت أقــل ورودا ً يف األفــراد الذيــن مــرت عــى
حياتهــم الزوجيــة فــرة طويلــة و مــن لهــم اطفــال( .الجــدول )41
“ طلبــوا منــي مــا قُــدم لنــا مــن هدايــا الزينــة يف
العــرس ،باإلضافــة إىل  10ألــف أو  15ألــف يف شــكل نقــدي
و نصــف البيــت الــذي أســكن فيــه ،و طلبــوا منــي الســيارة
لتــي كان أيب قــد أهــداين إياهــا يف عــريس ،و طلبــوا األثاثــات
يف املنــزل” (رجــل ،البحــر األبيــض املتوســط 30 ،عــام ،طــاق
بالن ـزاع)
“رفعــت دعــوى قضائيــة فيــا يتعلــق بتقاســم األمــوال
واملمتلــكات ،وكنــا قــد ربحنــا الدعــوى القضائيــة لــي ترحــل
مــع أشــيائها ،و مل نعــن محاميــا حتــى ،و مل أعــن محاميــا يف
األمــر ،دافعــت عــن نفــي” (رجــل 37 ،عــام ،منطقــة إيجــة
 ،طــاق بالن ـزاع)
إن عــدم مطالبــة األفـراد بتقاســم األمــوال يرجــع إىل ان األفـراد ال
ميتلكــون مــا ميكــن تقســيمه مــن امــوال أو ممتلــكات .أي أنهــم
ال ميكــن أن يخضعــوا لنظــام تقاســم املمتلــكات.
“ ال ،ال أملــك يشء ،لــدي ثالجــة و غســالة ،هــل ٍاركــض مــن
وراء ذلــك؟” (امــراة ،منطقــة إيجــة  34 ،عــام)
“ال أملــك أي يش ،مــا الــذي سأتقاســمه ،لقــد أخــذت مــا
اشــراه والديهــا ،مــاذا كان هنالــك أيضــاً؟ “ ( رجــل ،وســط
األناضــول 49 ،عــام)
إن أحــد اســباب عــدم مطالبــة األفــراد بتقاســم
األمــوال واملمتلــكات هــو أنهــم ياخــذون مــا
يريــدون مــن احتياجاتهــم مــن البيــت عنــد خروجهــم ،و
إننــا نــرى بأنــه يف أغلــب األحــوال ال يطالــب األفــراد ســواء
النســاء أو الرجــال بــأي نيــة لتقســيم األمــوال و يريــدون
الطــاق فقــط .و هنــا نــرى بــأن النســاء يج ـ ّددون ذكــر مســألة
حضانــة األطفــال .و إن الكثــر مــن األفـراد أشــار بأنــه مل يطالــب
بــأي عمليــة تقســيم أمــوال يف املحكمــة و اراد الطــاق بــارسع
وقــت .و ميكــن دعــم هــذا عــر العبــارة الكثــرة االســتخدام مــن
قبــل األفــراد املطلقــن “أخــذت حاجــايت  /مالبــي الشــخصية
وخرجــت”
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الجدول  .41ظهور موضوع تقاسم األموال واملمتلكات خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%
العدد

ظهور تقاسم األموال

عدم طهور تقاسم األموال

املجموع

املجموع

410

11,5

88,5

100

الجنس
إمرأة

210

10

90

100

رجل

200

13

87

100

الفئة العمرية
 34 -عام

115

14,8

85,2

100

35+عام

295

10,2

89,8

100

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

8,5

91,5

100

خريج ثانوي

116

11,2

88,8

100

خريج تعليم عايل

70

21,4

78,6

100

النهــايئ بالطــاق يف املحكمــة ،و قــد بــن  ٪15مــن األف ـراد بــأن
هنالــك نــوع مــن تقديــم الدعــم النفــي يف هــذه املرحلــة .و
تبــن بــان توجيــه األف ـراد الشــباب و املتعلمــن بشــكل جيــد و

مــن مل ميــي عــى زواجهــم مــا بــن  1-5أعــوام و ليــس لديهــم
أطفــال يوجهــون إىل مثــل هــذه األمــور بشــكل أكــر بالنســبة
للمجموعــات األخــرى( .الجــدول )42

الجدول  42.التوجيه من القايض لخبري املحكمة وفق نوع الدعوى()%
العدد

نعم

ال

ال يوجد إجابة

املجموع

املجموع

410

14,6

83,4

2,0

100

الفئة العمرية
 34 -عام

115

17,4

80,0

2,6

100

35+عام

295

13,6

84,8

1,7

100

املستوى العلمي
غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

224

12,5

85,3

2,2

100

خريج ثانوي

116

17,2

81,9

0,9

100

خريج تعليم عايل

70

17,1

80,0

2,9

100

فرتة الزواج
أقل من  3أعوام

67

17,9

80,6

1,5

100

 5-4عام

51

13,7

76,5

9,8

100

أقل من  3أعوام

67

16,4

83,6

100

 10-6عام

97

15,5

83,5

1,0

100

 5-4عام

51

15,7

84,3

100

أكرث من  10أعوام

195

13,3

86,2

0,5

100

 10-6عام

97

5,2

94,8

100

أكرث من  10أعوام

195

11,8

88,2

100

فرتة الزواج

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

19,2

80,8

100

تواجد األطفال
اليوجد طفل

47

19,2

76,6

4,3

100

 2-1طفل

264

15,2

83,3

1,5

100

 2+طفل

99

11,1

86,9

2,0

100

الجنس

 2-1طفل

264

11,4

88,6

100

إمرأة

210

12,4

85,7

1,9

100

 2+طفل

99

8,1

91,9

100

رجل

200

17,0

81,0

2,0

100

“مل أطلــب أي يشء ،طلبــت مــن القــايض أن مينحنــي
الحــق يف الحصــول عــى أشــيايئ الخاصــة فقــط ،ثيــايب و
أحذيتــي فقــط تكفينــي” (امــرأة ،غــرب البحــر األســود 29 ،
عــام)

 .7.9آليــات الدعــم الرســمي خــال املرحلــة القضائيــة (خــراء
املحاكــم)

“مل آخــذ أي شــيئ  ...حتــى أننــي نظفــت البيــت و وأعطيتهــا
املفتــاح يف يــوم الطــاق و خرجــت دون اخــذ قشــة مــن
البيــت” (رجــل ،جنــوب رشق األناضــول 40 ،عــام)

إن عــددا ً قليــا جــدا َ مــن األفــراد اســتطاع أن يســتفيد مــن
آليــة الدعــم الرســمي مــن قبــل الدولــة .و إن عــددا ً قلي ـاً مــن
األفـراد قــد بــن أنــه حصــل عــى دعــم نفــي يف مرحلــة الطــاق.
و إن مــن بــن األفـراد الــذي تلقــوا الدعــم النفــي نتيجــة نهايــة
حياتهــم الزوجيــة مــن هــم مــن املســتوى التعليمــي العــايل و
الحالــة املاديــة الجيــدة ،باالضافــة إىل ذلــك هنالــك مــن هــم مــن
الحالــة التعليميــة الضعيفــة و املتوســطة و مــن هــم يف حالــة
صعبــة ماديــا تلقــوا هــذا الدعــم أيضــا .و لكــن مــن الواضــح
بأنــه مل يتــم تقديــم دعــم نفــي عــايل الخــرة لألفـراد املطلقــن و
لباقــي أف ـراد األرسة التــي تفككــت.

“مل آخــذ أي شــيئ ،تركــت كل يشء ،مل آخــذ ســوى ثيــايب”
(رجــل ،رشق مرمــرة 37 ،عــام)

و قــد ُســئل األفـراد ضمــن الدراســة عــن قيــام القضــاة بتوجيههــم
إىل مرشــد نفــي او إىل طبيــب أخصــايئ نفــي قبــل اتخــاذ القـرار

“مل آخــذ أي يشء أخــذت ثيــايب و خرجــت” (امــرأة ،جنــوب
رشق األناضــول 44 ،عــام)
“ال ،أخذت معطفي و خرجت” (رجل ،اســطنبول 51 ،عام)
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يظهــر أن توجيــه منفــذي القانــون األفـراد ملثــل هــذه األســاليب
موجــود بشــكل أكــر يف حــاالت للطــاق بالنزاع(الجــدول  .)43و
إن نســبة توجيــه األف ـراد ألخصــايئ املحكمــة يف حــاالت الطــاق
بالتفــاوض قليلــة و تبلــغ اشــخص مــن كل  10أشــخاص يتــم
حــدوث الطــاق فيــا بينهــم بالتفــاوض .فيــا تبلــغ حــاالت
توجــه األفــراد ألخصــايئ املحكمــة يف حــا الت الطــاق بالنــزاع
عــدد شــخص يف كل  4حــاالت طــاق بالن ـزاع .الســبب يف هــذا
توجيــه األف ـراد يف مســائل النفقــة و التعويــض و غــر ذلــك مــن
املواضيــع القانونيــة يف الطــاق بالنــزاع.
يظهــر أن أخصــايئ املحكمــة يقــوم بتحضــر تقريــر متعلــق
بالحضانــة و األطفــال فقــط و ال يتدخــل بشــكل فعــال يف األمــور
النفســية واإلجتامعيــة األخــرى .و ميكــن أن نقيــم هــذا الوضــع
عــى انــه مســاعدة للقضــاة يف تقريــر مــن يحــق لــه حضانــة
األطفــال ويتــم تفســر وتوضيــح هــذا الوضــع بشــكل أكــر وفــق
التوضيحــات الصــادرة منهــم يف األقســام الالحقــة(  1.4.10مهــام

اخصائيــي املحكمــة و مســاهمتهم يف املرحلــة)
“نعــم ،حــدث األمــر فيــا يتعلّــق بدعــوى الواليــة
والحضانــة عــى الطفــل .لقــد حــر املختــص إىل املنــزل و
نظــر إىل غرفــة الطفــل و تكلــم مــع أمــي و نظــر إىل نظــام
البيــت و ترتيبــه و تكلــم عــن حــال الطفــل و غــر ذلــك
حيــث جهــز تقريــره بعــد فهمــه لنــا ج ّيــدا ً” (رجــل ،وســط
األناضــول 31 ،عــام)
“ قــام القــايض بتوجيهنــا مــن أجــل الحضانــة ،لقــد ذهبنــا
بســبب قضيــة حضانــة األطفــال ،مل يكــن أي منــا يريــد منــح
حضانــة األطفــال للطــرف الثــاين ،و تكلمــوا مــع األطفــال
و ســألوهم مــع مــن تريــدون البقــاء .و تكلمــوا معــي و
مــع زوجــي الســابق كالً عــى حــدى ،و بعدهــا جــاء زوجــي
القديــم و منحنــي الحضانــة .و إال كانــت املحاكمــة ســتدوم
طويــا” (امــرأة ،رشق وســط األناضــول 34 ،عــام)
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الجدول  .43وضع التوجيه إىل خبري املحكمة بالتوافق مع نوع الدعوى ()%
عام
بالتفاوض
التوجيه من املحامي
اإلتفاق املتبادل
النزاع

نعم

العدد

14,6
10,6
12,1
10,2
24,6

410
292
66
226
118

ال يوجد إجابة

ال

83,4
87,7
87,9
87,6
72,9

“ جــاء مختــص التدقيــق االجتامعــي فقــط أثنــاء املحاكمــة،
و تكلــم معنــا حــول حضانــة الطفــل” (رجــل ،البحــر االبيــض
املتوســط 36 ،عــام)

2,0
1,7
0,0
2,2
2,5

“مــن الجيــد أن يســمعك احــد ،و لكننــي ال ارتــاح يف قاعــة
املحكمــة أمــام القــايض و ال اســتطيع التكلــم بــكل مــا اريــد.
أمــا عندمــا يســتمع إليــك شــخص مــا فإنــك تتكلــم بشــكل أكــر
طالقــة” (رجــل ،غــرب البحــر األســود  40 ،عــام)

“أخــذوا األطفــال و تكلمــوا معهــم يف الداخــل ،و تكلمــوا مــع
ابنــي ملــدة  10-15دقيقــة و مــع ابنتــي  10-15دقيقــة ،و
ال أعــرف مــا الــذي تكلمــوا بــه يف الداخــل” (رجــل ،وســط
األناضــول 43،عــام)

“اســتمع إلينــا اخصــايئ املحكمــة يف املحكمــة بشــكل منفــرد
كال عــى حــدى ،و قــال يل أنــه بامكاننــا الحديــث ســوية مــع
زوجتــي لكننــي رفضــت ،ألننــي خفــت مــن عــدم التفاهــم و
العــراك مــرة أخــرى هنــاك ،و تكلــم معــي يف وقــت مختلــف،
تكلمــت عــا حــدث” (رجــل ،غــرب البحــر األســود 40 ،عــام)

مــن بــن األفــراد القالئــل الذيــن تــم توجيههــم ألخصــايئ
املحكمــة تــم إبــداء آراء ايجابيــة بشــكل عــام حــول املوضــوع.
حيــث يظهــر ان اللقــاءات مــع االخصائيــن أدت إىل راحــة
األفــراد وتوفــر إتخــاذ الخطــوات تجــاه حلــول املشــاكل.

 .8.9تقييــات فيــا يختص مبراكز الخدمات اإلجتامعية
تــم طــرح األســئلة عــى األفــراد ضمــن الدراســة عــن مــدى
معرفتهــم بوجــود مراكــز الخدمــات االجتامعيــة أو التــي كانــت
تُعــرف يف الســابق مبراكــز اإلستشــارات األرسيــة (الجــدول .)44

“يســتمع اليكــم كطبيــب نفــي و يكتــب مــا يســمع ،مل أكــن
اعــاين مــن يشء نفــي لكــن زوجــي كان لديــه مشــاكل نفســية

الجدول  .44اإلدراك تجاه مراكز الخدمات اإلجتامعية بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية ()%
املجموع

410

  34عام35+عام

115
295

غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية
خريج ثانوي
خريج تعليم عايل

224
116
70

أقل من  3أعوام

67
51
97
195

ال

نعم

35,4

63,9
الفئة العمرية

62,6
64,4

املستوى العلمي

56,7
68,1
80,0

فرتة الزواج

 5-4عام
 10-6عام
أكرث من  10أعوام

70,2
68,6
65,0
60,0

تواجد األطفال

اليوجد طفل

47
264
99

68,1
65,9
56,6

إمرأة
رجل

210
200

62,4
65,5

 2-1طفل
 2+طفل

100
100
100
100
100

كــا قــرر االخصــايئ ،و قــد تكلمنــا عــن طفولتــي و مل يزعجنــي
أبــدا” ( امــرأة ،غــرب البحــر األســود  29 ،عــام)

كل عــى
عــن القــايض موجــه نفــي و قــد التقينــا بــه ٌ
“ ّ
43
األناضــول،
وســط
رشق
(رجــل،
حــدى”
عــام)

العدد

املجموع

الجنس

37,4
34,6

ال يوجد إجابة
0,7

0,0
1,0

املجموع
100

100
100

43,3
31,0
17,1

0,0
0,9
2,9

100
100
100

29,9
31,4
34,0
39,0

0,0
0,0
1,0
1,0

100
100
100
100

31,9
33,3
42,4

0,0
0,8
1,0

100
100
100

36,7
34,0

1,0
0,5

100
100

و قــد بــن ثلــث األف ـراد بأنهــم مل يســمعوا بهــذه املراكــز أبــدا ً.
كــا أنــه مــن امللفــت لإلنتبــاه عــدم الحصــول عــى الخدمــات
واإلســتفادة عــن طريــق األف ـراد الذيــن ســمعوا بهــذه املراكــز.
(الجــدول  .)44وبــن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد بأنهــم
ســمعوا بهــذه املراكــز عــر أصدقائهــم يف العمل/البيئــة املحيطــة.
كــا وضــح القســم األقــل منهــم بانهــم ســمعوا بهــذه املراكــز
عــر الراديــو و التلفزيــون و االنرتنــت والقنــوات األخــرى .بشــكل
نــادر أشــار بعــض األفـراد بســاعهم عــن هــذه املراكــز عــر مــن
يعيشــون حولهــم مــن األف ـراد املطلّقــن.
“ موجــودة يف كل مــكان ،تفتــح الراديــو ،التلفزيــون
واإلنرتنــت .أصبــح كل شــئ موجــودا ً” (امــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 38 ،عــام)
“ســمعت مــن أصدقــايئ يف قونيــا ،و ســمعت عــن وجودهــا
مــن النســاء املطلقــات ،و ســمعت ممــن ذهبــوا إىل هــذه
املراكــز ،لكننــي مل أذهــب أبــدا” (امــرأة ،جنــوب رشق
األناضــول 37 ،عــام)
“يوجــد يل أقربــاء × ،هــم وأقربــاء لهــم ذهبــوا ،أعــرف
باألمــر مــن هنــاك” (امــرأة ،منطقــة إيجــة  42 ،عــام)
“أظــن أن هــذه املراكــز تكــون يف البلديــات بشــكل عــام،
علمــت باألمــر ألن مــكان عمــي الســابق كانــت لــه عالقــات
عمــل مــع البلديــة” (ام ـراة ،البحــر األبيــض املتوســط31 ،
عــام)
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“لنقــل انــه عــاج نفــي ،مثــل الســؤال ملــاذا تريــدون
الطــاق وميكنكــم منــح أنفســكم فرصــة أخــرى و هكــذا”
(رجــل ،غــرب البحــر األســود  46 ،عــام)
“مــن اجــل انقــاذ الحيــاة الزوجيــةُ :يعلمونــك الطــرق التــي
ميكنــك عربهــا تــايف مــا تــم فقدانــه مــن الحيــاة الزوجيــة ،و
يوجــد فيهــا مؤهــل نفــي و طبيــب نفــي “ (امــرأة ،البحــر
األبيــض املتوســط 25 ،عــام)
“ يعملــون عــى حــل مشــاكل الحيــاة الزوجيــة كــا لــو انهــم
أطبــاء نفســيني ،و يعملــون عــى حــل هــذه املشــاكل مــن
خــال تحديــد املشــاكل يف الفــرات املع ّينــة ،الصعوبــات،
وتحديــد أي مــن الزوجــن لديــه مشــاكل أكــر” (امــرأة،
منطقــة إيجــة  44 ،عــام)
عــدد قليــل مــن األفـراد يعــرف بانــه هــذه املراكــز تهــدف النقــاذ
الحيــاة الزوجيــة ،و قــد ُعرفــت عىل أنهــا مراكز تعمــل عىل حامية
األرسة و الحفــاظ عــى ترابطهــا .حيــث تــم التعريــف بأنهــا مراكز
تعمــل يف مجــال تقديــم اإلرشــاد والتوجيــه لحاميــة األرسة وتوفــر
إســتمرارها .إختــاف هــذه العبــارات عــن التعريفــات األوىل
هــو توفــر التوضيــح بشــكل أكــر تجــاه األرسة وليــس تجــاه
األفــراد.
“ تهــدف إىل دمجنــا يف املجتمــع أي إعــادة جعلنــا عنــارص
فيــه ،و تهــدف إىل مل شــمل األرسة” (رجــل ،اســطنبول27 ،
عــام)
“ إنهــا مفيــدة يف مل شــمل األرسة ،و أعــرف انهــم
يقدمــون النصائــح و التعليــات” (امــرأة ،غــرب مرمــرة ،
 60عــام)

حــوايل نصــف األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــات
يعرفــون مــا الــذي تقــوم بــه هــذه املراكــز مــن مهــام و
أعــال أ ّمــا النصــف الثــاين ممــن يعرفهــا ال يعــرف أي األعــال
تقــوم بهــا و مــا فائدتهــا .عنــد القيــام بتحليــل مــا قالــه
األف ـراد ممــن يعرفــون مــا الــذي تقــوم بــه هــذه املراكــز مــن
مهــام و أعــال و ممــن ال يعرفــون مــا الــذي تقــوم بــه هــذه
املراكــز مــن مهــام و أعــال ،نــرى بــان مــا يقولونــه متشــابه ،أي
القــول بأنهــا تعمــل عــى حــل الخالفــات بــن األزواج .وأن أغلــب
اآلراء تــدور حــول أن هــذه املراكــز تهــدف إىل انقــاذ الحيــاة
الزوجيــة املوشــكة عــى االنهيــار .و إن االعتقــاد الســائد هــو
وجــود جلســات مشــابهه لجلســات الطبيــب النفــي يف هــذه
املراكــز.

“يبــدوا أن مهامهــا مســاعدة مــن يتعرضــون ملشــاكل
داخــل األرسة ،معالجــة حــاالت العنــف ضــد املــرأة و
عــدم التفاهــم والنــزاع بــن األفــراد ،و هنالــك مختــي
تأهيــل ،مــاذا بامكانهــم أن يفعلــوا أيضـاً” (امــرأة ،إســطنبول،
 50عام)

“مســائل متعلقــة بالــزواج ،يقدمــون لنــا نصائــح بــأن نفعــل
هــذا وذاك باإلضافــة إىل عــدم االعــراض و الخــاف املســتمر
يف املنــزل والوصــول إىل اآلراء املشــركة” (رجــل ،اســطنبول
 38عــام)

“إننــي اعــرف مهــام هــذه املراكــز ،يســاعدون النســاء الــايت
يتعرضــن للعنــف ،و يوجهونهــم ملــا يجــب أن يفعلــوه ،ومــا
شــابه مــن هــذه األمــور” (امــرأة ،جنــوب رشق األناضــول
 36عــام)

التعريفــات األقــل إنتشــارا ً هــي ان هــذه املراكــز تعتــر مبثابــة
ملجــأ للنســاء مــن الضحايــا الــايت يتع ّرضــن للعنــف.

تقييامت عامة فيام يختص بالقانون املدين
مربّرات الطالق وفق مط ّبقي القانون والخرباء
تقييم التطبيقات القانونية فيام يختص بالطالق
تقييامت فيام يختص بخرباء املحاكم
تقييم مراكز الخدمات اإلجتامعية
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تــم تقديــم الطلــب إىل القضــاة واملحامــون وخــراء املحاكــم بــأن
يُقيّمــوا بشــكل تفصيــي املــواد القانونيــة الخاصــة بالطــاق يف
القانــون املــدين .إضافــة إىل ذلــك متــت مناقشــة موضــوع الطــاق
يف تركيــا ،ومتــت دراســة وجهــات نظــر األشــخاص حــول أســباب
طالقهــم .وتــم الوقــوف عــى تقييمهــم حــول الطاقــة املؤسســية
حــول املوضــوع.

النفقــة ،والتعويضــات ومــا شــابه ذلــك.
عندمــا يبــدي منفــذو القانــون رأيهــم بخصــوص تقييمهــم حــول
القانــون املــدين يركّــزون بالدرجــة األوىل عــى أن املــواد املوجــودة
يف القانــون املــدين ،كافيــة بخصــوص إكــال مرحلــة الطــاق دون
إلحــاق الــرر بــكال الطرفــن .والالفــت للنظــر بهــذا املوضــوع أن
وجهــة نظــر القضــاة بهــذا الخصــوص إيجابيــة أكــر مــن وجهــة
نظــر محامــن .بحيــث أن نســبة قليلــة مــن القضــاة الذيــن تــم
اخــذ رأيهــم رأوا أن القانــون املــدين يجــب تطويــره ،بينــا كان
ـب رأيهــم يف نفــس االتجــاه .كــا ســتجدون
ربــع املحامــون ينصـ ّ
تحــت عنــوان “النقــاط الســلبية التــي تتعلــق بالقانــون املــدين”
فــان املوضــوع الــذي ينتقــده املحامــون بكــرة هــو البحــث عــن
التقصــر يف الطــاق الغــر متفــق عليــه أي بــدون تفــاوض .ولقــد
تبــن أن خــراء املحاكــم يــرون أنفســهم ليســوا أك ّفــاء مبــا فيــه
الكفايــة لتقييــم مــواد القانــون املــدين( .الجــدول .)45

 .1.10تقييامت عامــة فيام يختص بالقانون املدين
ســيتم يف هــذا القســم تقييــم كفايــة أو عــدم كفايــة مــواد
القانــون املــدين وتأثريهــا أثنــاء التطبيــق .يــرز أمامنــا عنرصيــن
عنــد تقييــم مــواد القانــون املــدين .أولهــم كفايــة القانــون أو
عــدم كفايتــه ،أمــا اآلخــر فهــو ســهولة التطبيــق أو صعوبتــه.
هنــاك قناعــة عامــة بــأن املــواد القانونيــة املعنيــة كافيــة .إال انــه
يوجــد صعوبــات يف التطبيــق ،خصوصــا يف مواضيــع هامــة مثــل

الجدول  .45تعليقات مط ّبقي القانون وخرباء املحاكم عىل مربّرات الطالق يف القانون املدين ()%
العدد

إيجايب

ليس إيجايب وليس
سلبي

سلبي(يجب التطوير)

التوجد إجابة

املجموع

93

25,8

21,5

11,8

40,9

100

قايض

26

46,2

26,9

7,7

19,2

100

محامي

40

25

25

22,5

27,5

100

خبري محكمة

27

7,4

11,1

0

81,5

100

جميع مطبقي القانون

وكــا ســرد أدنــاه يف عنــوان املوضــوع القــادم ،فــإن املــواد الخاصة
محــدودة االســتخدام ،بينــا املــواد العامــة هــي املفضلــة .ويبــدو
بشــكل عــام أن منفــذي القانــون يــرون أن القانــون بشــكل عــام ال
يلعــب دورا ً يف تســهيل أو تصعيــب عمليــة الطــاق.
“يبــدو أن القانــون املــدين لدينــا وبشــكل خــاص بعــد
التغيـرات األخــرة التــي حدثــت بعــد تاريــخ  01ينايــر 2002
جعلتــه قانونــاً إصالحيــاً ومدنيــاً بــكل مــا تحمــل الكلمــة
مــن معنــى وحديــث أيض ـاً ،ونســتطيع أن نقــول أننــا صنعنــا
قانونــاً مدنيــاً متقدمــاً حتــى عــى أوروبــا .ومل يبقــى إال أن
يفهمــه منفــذو القانــون جيــدا ً ويطبقونــه كــا يجــب .إنــه
ي جــدا”( .قــايض).
عمــ ٌ
“إن اإليجابيــة يف الدعــوى التــي يرفعهــا الطــرف الغــر مقــر،
بطريقــة تخطــئ الطــرف اآلخــر مــن اجــل أن يكســب حقــا
معينــا ،تكــون برفــض هــذه الدعــوى مبوجــب القانــون.
(محامــي).
وأفضــل ميــزة إيجابيــة هــي طريقــة الطــاق بالتفــاوض .أنــا

عمليــا معجــب بهــا كثــرا .يف املــايض كنــا نحــاول ملــدة 6
اشــهر أو  1ســنة مــن اجــل تطليــق الزوجــن مــن بعضهــم يف

قضايــا الن ـزاع الشــديد .أمــا اآلن إذا إتفــق الطرفــان وأكمــا
الســنة ،وجــاءوا إىل املحكمــة وقالــوا “نحــن نريــد الطــاق”
يتــم طالقهم”(محامــي).

 .1.1.10النقاط الســلبية فيام يختص بالقانون املدين
يتواجــد نقــد عــام مــن منفــذي القانــون فيــا يتعلــق بالقانــون
املــدين عــن مبــدأ التقصــر املوجــود يف الطــاق الغــر متفــق عليــه.
بحيــث يعتقــد منفــذو القانــون ،أن الفــرة التــي يقضيهــا األطـراف
يف البحــث عــن األخطــاء وإثباتهــا ،تحولّهــم إىل عدوانيــن ،وتــر
بالعالقــة بــن الزوجــن بشــكل كبــر .إضافــة إىل ذلــك فــان البحــث
عــن التقصــر يولّــد الحاجــة إىل أدلــة واىل إســتقدام شــهود ،وهــذا
األمــر يخلــق صعوبــات والســيام يف املحافظــات التــي يكــون
ســكانها منغلقــن إجتامعيـاً .ويالحــظ أن املحامــون بشــكل خــاص
يشــتكون مــن مرحلــة إيجــاد “التقصــر” وإثباتــه .أمــا االق ـراح
العــام الــذي يقـ ّدم يف هــذه الحالــة ،هــو انــه إذا كان هنــاك طلــب
مــن هــذا النــوع وان هنــاك احــد األطـراف قــد تــرك املنــزل ،انــه

يجــب إنهــاء الــزواج بــدون البحــث عــن التقصــر ،ثــم بعــد ذلــك
ميكــن البحــث يف املــواد القانونيــة عــن التقصــر ،عندمــا يتعلــق
األمــر بالتعويــض أو النفقــة.
“يقــول لزوجتــه التــي عــاش معهــا  40عام ـاً (أنــت خنتينــي)
ثــم يــأيت الشــهود ويصوبــون إدعائــه ،بينــا ميكننــا أن
ننهــي الــزواج بشــكل طبيعــي بــدون ان نحــول الزوجــن
إىل عدويــن ،فطاملــا الطرفــن يكرهــون وال يطيقــون
رؤيــة بعضهــم البعــض ،فســتنتهي وحــدة األرسة ...القانــون
يجربهــم أن يعــادون بعضهــم البعــض .ألنــه يقــول لهــم اثبتــوا
مــن املخطــئ .يتــم تقديــم عريضــة للنيابــة العامــة ويطلــب
بهــا االســتامع إىل جميــع مكاملــات الطــرف اآلخــر .وبهــذه
الحالــة فانــه يتــم انتهــاك رسيــة الحيــاة الخاصــة مــن جهــة،
ويتــم التســبب بكثــر مــن املصاعــب مــن جهــة أخــرى”.
(محامــي).
“يتــم البحــث عــن املخطــئ بشــكل مســتمر؛ املخطــئ،
الغــر مخطــئ ،وعندمــا تنعكــس هــذه املناقشــة عــى
مجتهــدي ديــوان املحاكــات ،تحــدث صعوبــات يف
موضــوع الحصــول عــى التعويضــات املعنويــة أو النفقــة.
هــل أنــت مخطــئ قليــا أم مخطــئ كث ـرا؟ إن الــذي يكــون
مخطئــاً كثــرا يف نظــري ،قــد يــراه قــايض غــر مخطــئ
عــى اإلطــاق .ونطلــب التعويــض املعنــوي ،فيتــم رفضــه”
(محامــي).
“يف الواقــع ال يوجــد مــادة تشــكل مشــكلة كبــرة تتعلــق
بقانــون الطــاق .مــا يعنــي أن الــيء الــذي يظهــر يف التطبيق
هــو مشــكلة اإلثبــات“ ،خصوصــا يف األماكــن الصغــرة” عندمــا
تريــد الزوجــة أن تطلــق ،نقــول لهــا عليــي أن تثبتــي لنــا أن
بينكــم خالفــات حــادة .لنفــرض أن الزوجــة مل تتصــل بالرقــم
(( )155رشطــة النجــدة) أو ال يوجــد خالفــات حــادة تتضمــن
عنــف،و مل تنعكــس عالقاتهــم ال للمخفــر وال للمستشــفى،
لكــن يوجــد خــاف ،ويوجــد خطــر ،كيــف يتــم إثبــات ذلــك؟
عليهــا أن تثبــت ذلــك مــن خــال شــهود ،وقــد تقــول املــرأة
أنــا ال أســتطيع أن آيت بشــهود” (محامــي).
إن البحــث عــن التقصــر يف دعــاوى الطــاق الغــر متفــق عليــه
(بــدون تفــاوض) ،تســبب التحفــظ يف رفــع الدعــاوى مــن قبــل
احــد األطــراف .بحيــث أن احــد األطــراف ينتظــر مــن الطــرف
اآلخــر أن يرفــع قضيــة ،معتقــدا أنــه قــد يُنظــر للطــرف املدعــى
عليــه انــه املخطــئ.
“إن النــاس تفكــر (لــو أنــا رفعــت الدعــوى قــد أصبــح يف
موقــع املــدان ،ولكــن لــو كنــت أنــا املدعــى عليــه قــد تتــم
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إدانتــي بنســبة اقــل) .والن النــاس تجهــل حقوقهــا تخــاف مــن
هــذه األمــور”( .خبــر خدمــات اجتامعيــة).
أمــا النقــاط األخــرى التــي ينتقدهــا منفــذو القانــون يف القانــون
املــدين ،الطــاق الــذي يتــم بســبب “تــرك املنــزل” واملــدة املحــددة
اآلن أي مــدة الثــاث ســنوات ،تعتــر مــدة طويلــة جــدا ،وعندمــا
نتصــور أن الدعــوى أقيمــت بعــد ثــاث ســنوات ،وإذا طالــت مــدة
املحاكمــة ،يبقــون متزوجــون عــى الــورق ملــدة  5 – 4ســنوات.
وهــذا األمــر يؤ ّخــر ويص ّعــب عــى األطـراف بنــاء حيــاة جديــدة.
“يوجــد باملــادة  166األخــرة إمكانيــة منــح الق ـرار بالطــاق
إذا كانــوا مفرتقــن عــن بعضهــم البعــض ملــدة ثــاث ســنوات،
وقــد تذهــب الدعــوى إىل املحكمــة العليــا ،ومتتــد لتســتغرق
دعــوى الطــاق مــدة  6 – 5ســنوات ،لــذا ال يجــب أن نــرك
الطرفــن محكومــن لبعضهــم البعــض كل هــذه املــدة”.
(محامــي).
“ إذا تــرك احــد الزوجــن اآلخــر بقصــد عــدم الوفــاء بواجبــه،
أو مل يعــد إىل املنــزل بــدون أن يكــون بســببا محــق لذلــك،
وبلغــت املــدة  6اشــهر ،واســتمر الغيــاب ،اعتقــد أنــه
يجــب تقليــص مــدة  6اشــهر إىل فــرة أقــل .مثــل  3اشــهر”.
(محامــي).
هنــاك انتقــاد آخــر مو ّجــه مــن قبــل منفــذو القانــون هــو
أنــه إذا تــم العفــو مــن قبــل األطــراف تصبــح الحالــة
الســلبية التــي تعــرض لهــا الطــرف الــذي عفــا ،غــر صالحــة
لقيــام الدعــوى .وخصوصــا إذا كانــت الدعــوى املصفــح عنهــا
تتضمــن ( املضايقــة ،العنــف ،الخيانــة) بحيــث إذا تكــررت هــذه
األمــور ،تضعــف موقــف الطــرف املتــرر .إضافــة إىل ذلــك هنــاك
انتقــاد آخــر ،وهــو اعتبــار الحالــة الســلبية “تقص ـرا” حتــى لــو
مل تتكــرر.
“لقــد حصــل مــا حصــل وطفــح الكيــل ،وتــم االنفصــال ،وبعــد
عــدة شــهور حــدث تدخــل األهــل وتــم الصلــح مــن جديــد
ورجعــة الزوجــة مجــرة إىل املنــزل ،إمــا مــن اجــل أال تعيــش
عنــد أهلهــا ،أو مــن اجــل أن تقــول (انظــر إين أجــرب العيــش
معــك للمــرة األخــرة) وأنــا أرى أن األخــذ بهــذا األمــر عــى
انــه مصالحــة ،أو عفــو ،ثــم رفــض الدعــوى بنــاء عــى هــذا
األســاس ،أمــرا غــر منطقــي أبــدا .وهنــاك بالجانــب اآلخــر
قــد يحصــل العكــس متامــا ،بالنســبة للدعــاوى التــي تتعلــق
بالرجــال ،قــد يقــوم الرجــل بصفــع زوجتــه مــرة يف حياتــه1 ،
مــرة فقــط ،بعدهــا يتصالحــون ويذهبــون ســويا للســياحة،
ويعيشــوا ســعيدين مــع بعضهــم ملــدة  5 – 4ســنوات ،ولكنــه
قــد يدفــع بــدال غاليــا جــدا يف نهايــة الدعــوى( .محامــي).
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“انظــروا إىل عبــارات املــادة  ،162إن الطــرف الــذي
يصفــح ،يكــون بهــذا الفعــل قــد قبــل الخطــأ .هنــا لــو
اتبــع نهــج الحاميــة لــكان أفضــل .إن ضيــاع حــق الصافــح،
يدفــع املخطــئ للتــرف بأنانيــة أكــر ويوفــر لــه إمكانيــة
التــرف كــا يريــد بســهولة أكــر ،لــذا يجــب إخ ـراج عبــارة
“الصافــح ال حــق لــه بالدعــوى” مــن نــص هــذه املــادة”.
(محامــي).
 .2.1.10تأثــر القانــون  6284املختــص بحاميــة األرسة ومنــع
العنــف ضــد املــرأة عــى حــوادث الطــاق
إن منفــذي القانــون والخـراء يــرون هــذه املــادة إيجابيــة بشــكل
عــام .بحيــث يــرون أن حاميــة املــرأة مــن العنــف ،مبعــزل عــن
أمــر الطــاق ،أمـرا ً هامـاً .أمــا بالنســبة لتأثــر هــذه املــادة إيجابيــا
عــى موضــوع الطــاق ،فهــو إحســاس املــرأة املتعرضــة للعنــف
بأنهــا تحــت الحاميــة القانونيــة ،وأنهــا تتيــح للمــرآة إمكانيــة
إنهــاء اضطهــاد الــزوج وإنهــاء الــزواج.
“لقــد الحظــت باملقابلتــن األوىل والثانيــة التــي أجريهــا عــادة
خــال مــدة تســتغرق مــن  15إىل  20يومــا ،مــع النســاء اللوايت
تعرضّ ــن للعنــف ،بأنهــن يــرددن بالحديــث ،وال يســتطعن
التعبــر عــن أنفســهن ،ويخافــون ،ويف الواقــع إنهــن يــردن
اللجــوء إىل مــكان مــا ،وأقــول بهــذا الخصــوص لقــد منــع هــذا
القانــون مامرســة العنــف ولــو بشــكل ضئيــل .بحيــث تُ ّكــن
مــن التخلــص مــن مشــاعر الخــوف .وأننــا نضــع التدابــر بهــذا
الخصــوص .والحــق يقــال أن مرشعــي القانــون ســهلوا هــذا
األمــر .وبعــد مقابلــة أو مقابلتــن وعندمــا تجــد املــرأة أن
هنــاك تدابــر قــد تــم اتخاذهــا تشــعر باالرتيــاح .وتســتمر
مبامرســة حياتهــا الطبيعيــة( ”.محامــي).
إن هنــاك عــددا قليــا مــن منفــذي القانــون ،يعتقــدون أن القانون
رقــم  ،6284يســبب زيــادة بعــدد حــاالت الطــاق .وبعــض منفذي
القانــون الذيــن يبــدون هــذا الــرأي ،يعــرون عــن وجهــة نظرهــم
الســلبية هــذه بطريقتــن ،الفريــق األول مــن منفــذي القانــون؛
يــرى أن عــدم البحــث عــن الدليــل عندمــا توضــع املــرأة تحــت
الحاميــة ،أو عندمــا يتــم إتخــاذ تدابــر مانعــة للرجــل ،قــد تدفــع
البعــض الســتغالل هــذا األمــر بشــكل ســلبي يف دعــاوى الطــاق.
والفريــق اآلخــر مــن منفــذي القانــون يــرى أن بعــض النســاء
الخبيثــات ،يعمــدن إىل مراجعــة املراجــع املعنيــة ويطلــن اتخــاذ
تدابــر الحاميــة ،يك يكــون موقفهــم قوي ـاً خــال دعــوى الطــاق.
وان بعــض القضــاة يعتمــدون عــى هــذا القــرار ويعتقــدون أن
هنــاك مامرســة عنــف ،ويخطّئــون الــزوج .أمــا النقطــة الســلبية
األخــرى التــي يتــم اإلعـراب عنهــا ،هــي إبعــاد الرجــل عــن املنــزل.
ويقــول بعــض الخــراء بهــذا املوضــوع؛ أن الــزوج عندمــا يتــم

إبعــاده عــن املنــزل يتحــول إىل عــدواين ،ويفقــد الزوجــن إمكانيــة
البحــث عــن نقــاط مشــركة والتصالــح فيــا بينهــم.
“أنــا أرى أن القانــون جيــد ،ولكــن هنــا تركيــا ،يوجــد هنــا مــن
يســتغل هــذا القانــون بقصــد يسء .عندمــا يصلــون إىل مرحلــة
الطــاق ،تقــول املــرأة ،أنــا أتعــرض للعنــف .وعندمــا تــأيت
الدعــوى عــى أســاس العنــف تفتــح تلقائيـاً ،وبطبيعــة الحــال
تــأيت عقوبــة للرجــل مــن محكمــة الصلــح والعقوبــة ،ويســجن
مــدة ال تقــل عــن ســتة اشــهر يف أحســن األحــوال .وعندمــا
يصــل األمــر إىل املحكمــة تدخــل هــذه العقوبــة أيضـاً يف ملــف
القضيــة .ويتحــول تلقائي ـاً إىل الطــرف الخاطــئ .أمــا بالنســبة
للمــرآة التــي تتعــرض فعــا للعنــف ،فــا أقــول يشء بحقهــا”.
(خبــر خدمــات اجتامعيــة).
“اعتقــد انــه إذا طبقتــم هــذه القــرارات بشــكل جيــد،
فإنكــم ســتقللون مــن غضــب الرجــل ضــد املــرأة .ألنكــم
تقــررون فجــأة أبعــاد املــرء عــن منزلــه ،ويحــرم هــذا الرجــل
مــن الدخــول إىل بيتــه واىل فراشــه ،وحتــى ال تســمحون لــه
بالدخــول ألخــذ مالبســه ،وهــذه الحالــة ســتدفع الرجــل
للتمســك أكــر بالطــاق ويواصــل مطالبتــه بــاألوالد إىل الحــد
األقــى ويزيــد حقــده أيضــاً( ”.محامــي).
 .3.1.10التحقيــق التفصييل يف مواد القانون املدين
لقــد تــم توجيــه ســؤال إىل منفــذي القانــون ،حــول النفقــة،
والواليــة ،وتقاســم األمــاك ،والتعويضــات أو التطبيقــات األخــرى
املتعلقــة مبواضيــع مختلفــة ،وهــل تاثريهــا عــى ق ـرار الزوجــن
حــول الطــاق ســلبيا أم إيجابيــا .إن املــواد القانونيــة التــي تتعلــق
بالنفقــة ،والواليــة ،وتقاســم األمــاك ،والتعويضــات أو التطبيقــات
األخــرى املتعلقــة مبواضيــع مختلفــة ،ليســت ســببا للمشــاكل مــن
جهــة البنيــة القانونيــة .ولكــن حتــى لــو كانــت هــذه القوانــن
جيــدة وكافيــة إال أن اإلشــارة تتجــه إىل مشــاكل التطبيــق .إن هــذه
املــواد قــد تســبب أحيانــا الصدامــات وتطيــل املراحــل ،ولكــن
ال تؤثــر عــى قــرار أوالئــك الذيــن يســعون إىل الطــاق ســلبا
رأي جــز ٍء
أو إيجابــا .وهنــاك نقطــة هامــة تلفــت النظــر وهــي ُ
ـام مــن منفــذي القانــون .منهــم القائــل بســهولة ومنهــم القائــل
هـ ٍ
ً
بصعوبــة اتخــاذ قــرار الطــاق تأثــرا باملــواد القانونيــة .وعندمــا
ننظــر بشــكل عــام نــرى أن معظــم منفــذي القانــون يــرون أن األمر
الــذي يُص ّعــب الطــاق هــي املواضيــع القضائيــة .واألمــر الرئيــي
الــذي يصعــب موضــوع الطــاق هــو موضــوع الوالية(.الجــدول
 )46والصعوبــة يف هــذا األمــر ال تــدل عــى نقــص يف القانــون بقدر
مــا تــدل عــى الــدور الهــام لــأوالد يف موضــوع الطــاق .والواقــع
يــدل عــى أن وجــود األطفــال والخــوف مــن ضيــاع واليتهــم يلعــب
دورا هامــا بدفــع األط ـراف للعــدول عــن الطــاق.

الجدول  .46وضع الصعوبات الذي يفرضه القانون عىل الطالق وفق مط ّبقي القانون والخرباء ()%
العدد

جميع مطبقي القانون

يوجد مواضيع قانونية تؤدي للصعوبات

93

77,4

اليوجد مواضيع قانونية تؤدي للصعوبات
12,9

بدون إجابة
9,7

املجموع
100

قايض

26

61,5

30,8

7,7

100

محامي

40

85

7,5

7,5

100

خبري محكمة

27

81,5

3,7

14,8

100

وقــد تــم توجيــه ســؤال إىل منفــذي القانــون حــول تواجــد
موضــوع قضــايئ يســهل اتخــاذ قــرار الطــاق عنــد الزوجــن.
أحجــم مــا يقــارب مــن نصــف الذيــن وجــه إليهــم الســؤال عــن
إبــداء الــرأي ،وغلــب الحديــث عــى أن موضــوع النفقــة وتقاســم
األمــاك يســاهم يف تســهيل املرحلــة القضائيــة (الجــدول )47

والقناعــة العامــة حــول هــذا املوضــوع ،انــه إذا أدرك الطرفــان
أنهــا لــن يتــررا بعــد الطــاق ،باســتثناء الحالــة االجتامعيــة،
والنفســية ،واالقتصاديــة ،قــد يجعــل هــذا اإلدراك مرحلــة
الطــاق اقــل صعوبــة .مثــا وجــود عمليــة النفقــة قــد ال تســهل
ق ـرار الطــاق ،لكــن متنــع وقــوع الظلــم أثنــاء عمليــة الطــاق.

الجدول  .47وضع التسهيالت الذي يفرضه القانون عىل الطالق وفق مط ّبقي القانون والخرباء ()%
العدد

يوجد مواضيع قانونية تؤدي للتسهيالت

اليوجد مواضيع قانونية تؤدي للتسهيالت

بدون إجابة

املجموع

قايض

26

38,4

3,9

57,7

100

محامي

40

50

5

45

100

خبري محكمة

27

48,1

0

51,9

100

جميع مطبقي القانون

93

46,3

إن النفقــة ،والواليــة ،وتقاســم األمــاك التــي تتحقــق ضمــن إطــار
التعســف عــى املــرأة .ولكــن تبــن
القانــون املــدين ،متنــع وقــوع ّ
أن هنــاك أناسـاً كثــرة ،عندمــا تصــل إىل مرحلــة الطــاق ال تعــرف
حقوقهــا يف هــذا املوضــوع ،ويتعلمــون هــذه الحقــوق مــن خــال
املحامــن .وهــذا األمــر إن دل عــى يشء ،فهــو يــدل عــى أن املــواد
القانونيــة ال تؤثــر ال تســهيال وال تصعيبــا عــى األطــراف حــول
حســم أمرهــم مبوضــوع الطــاق.
“نحــن نحــاول أن نف ّهمهــم مــا هــي حقوقهــم التــي
سيكتســبونها كنتيجــة للطــاق .هنــاك موضــوع النفقــة ،مــاذا
ســيأخذ منهــا ،أو مــاذا ســيدفع ،مــا هــي حقــوق األوالد .نحــن
نوضــح لهــم هــذه األمــور .ولكــن يريــدون الطــاق فــورا،
ويريــدون أن يتخلــوا عــن حقوقهــم لترسيــع قضيــة الطــاق،
ولكــن هــذا األمــر يســبب املصاعــب ،واملشــاكل فيــا بعــد”.
(محامــي).
“عندمــا يأتــون إيل ،اســألهم عــن ســبب رغبتهــم بالطــاق،
وان مل أجــد ســببا مقنعــا ،أقــول لهــم رغــم إين محامــي ،أنهــم
يحتاجــون وقتــا إضافيــا للتفكــر ،وأنــا أقــدم بشــكل خــاص
للنســاء معلومــات حــول النفقــة والواليــة ،بعــد إعطائهــم
هــذه املعلومــات إن قــررن الطــاق ارفــع دعــوى الطــاق”
(محامــي).
 .1.3.1.10تقييم أحكام تقاســم األموال واملمتلكات
حســب معطيــات وزارة العــدل الخاصــة بعــام  2013أن دعــاوى
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3,2

50,5

100

تقاســم األمــاك ال تشــكل إال  ٪3مــن مجمــل دعــاوى الطــاق التي
تــم البــت بهــا (وزارة العــدل  2014ج) .ويــرى منفــذو القانــون
هــذه النتيجــة بأنهــا إيجابيــة جــدا .ويعتقــد منفــذو القانــون بــان
قانــون تقاســم األمــاك مينــع ظلــا كب ـرا عــن النســاء وبشــكل
خــاص اللــوايت ال يعملــن .بحيــث يعتقــد بــان ربــات البيــوت حتــى
لــو مل يعملــن خــارج املنــزل فهــن يعملــن داخــل منزلهــن بالطبــخ
وتربيــة األوالد ومــا شــابه ذلــك ،وبهــذا العمــل يخففــون مــن
مصاريــف األرسة ويســاهمون يف متلــك املنــزل .ويجــب أن يُتوقّــع
حصولهــم عــى حقهــم مــن األمــاك يف حــال حصــول الطــاق .كــا
يُعتقــد أن هــذا القانــون ال يســاهم يف التشــجيع عــى الســعي إىل
الطــاق .ويعتقــد أيضــا أن هــذا القانــون ،ينصــف النســاء اللــوايت
يحافظــن عــى الــزواج خوفــا مــن العــوز والحرمــان ،إنــه مــن هــذه
الناحيــة قانــون جيــد.
“مل يتــم مواجهــة أيــة مشــكلة بخصــوص قانــون نظــام تقاســم
األمــوال واملمتلــكات ،ألنــه وكــا قلــت قبــل قليــل ،إن هــذا
القانــون جعــل القانــون املــدين ،قانونــا إصالحيــا .إضافــة إىل
ذلــك فــان قانــون نظــام تقاســم األمــاك حقــق املســاواة عــى
الــورق بــن الرجــل املــرأة بــكل معنــى الكلمــة( ”.قــايض).
“لقــد كان يف املــايض ،قانــون نظــام فصــل األمــاك ،ولقــد كان
النقــاش يــدور حــول؛ هــذه أمــايك وهــذه أمــاكك ،أمــا اآلن
يوجــد نظــام االشـراك باألمــاك املكتســبة .وال أظــن أن أحــدا
ســيقرر الطــاق مــن اجــل أن يتقاســم األمــاك املكتســبة.
واعتقــد انــه عندمــا يتــم تقاســم األمــاك يجــب أن تشــرك
املــرأة بشــكل متســاو مــع الرجــل ،وال أؤيــد أن يكــون ســهم

دراسة نوعية :تقييامت مطبّقي القانون والخرباء فيام يختص بالطالق واملرحلة القضائية للطالق

2014 TBNA 162

املــرأة اقــل مــن الرجــل بحجــة أنهــا ربــة بيــت وال تعمــل
خــارج املنــزل”( .محامــي).
“عــى ســبيل املثــال قبــل تاريــخ  1ينايــر  2002كانــت
املــرأة الغــر العاملــة تعتــر ضحيــة مــن ناحيــة فصــل نظــام
امللكيــة .وانــا ســأعطيك مثــاال ,بــدال مــن اخــذ كنــوز النــاس
الفقراء,تقــول املــرأة انهــا كل يــوم تحمــل دلــو املــاء وتــأيت بــه
مــن املجــرى حيــث انهــا جعلتهــا مهنتهــا وهــو يقــول انهــا
مبثابــة تقديــم شــاي .وبهــذا الشــكل كانــت تعيــش يف الحــي
الفقري,ثــم حولــوا هــذا البيــت الفقــر اىل بيــت مــن ثــاث
طوابــق ومبــا ان املنــزل كان للمــرأة ولكنهــا مل تحصــل عــى اي
يشء مــن املنــزل الــذي ليــس لــه دخــل مــن املــال .لقــد رأيــت
هــذا غريبــا وكنــت مســتاءا جدا(.قــايض)

الكثــر بالنظــر للرجــل الــذي كان جالــس باملنــزل دون ان
يقــدم املســاعدة للمــرأة يف هــذه الحالــه املــرأة تكــون
الضحيــة  .وهنــا عــى الرجــل تقديــم الدعــم للمــرأة ليصبــح
وضعهــم افضــل” ( .محامــي)
“اعتقــد ان نظــام امللكيــة هــذا جيــد جــدا مــن حيــث حصــة
الزوجــن قبــل الــزواج ولكنــه ضــد النســاء العامــات” (خبــر
نفــي)
بنفــس الطريقــة فإنــه يف حالــة عــدم مســاهمة ربــات املنــزل
بالشــكل املتوقّــع يف املنــزل فإنــه يتواجــد القضــاة الذيــن اليجدون
الجانــب العــادل يف حصولهــم عــى الحقــوق املتســاوية مــن نظــام
تقاســم األمــوال واملمتلــكات .

“النســاء يتعلــون حديثــا  ,يطالــن بحقوقهــم ويضغطــن عــى
“ قدميــا كان يتــم توزيــع االمــوال واملمتلــكات املشــركة
الرجال,يتــم منــح الثقــة واالمــان للنســاء ليســاعدوهم عــى
املكتســبة بنســب متســاوية بــن الجميــع لكــن تــرى أن
الطــاق مــا يجعــل الرجــل يرتاجــع عــن ق ـراره ( .محامــي)
الرجــل يلعــب القــار ويأخــذ قــدر متســاوي مــع املــرأة مــن
املمتلــكات املشــركة املكتســبة ،يــرف الرجــل كل اموالــه
يعتقــد بعــض منفــذوا القانــون وخــراء املحاكــم ان املــرأة العاملــة
هنــا وهنــاك ,واملــرأة تعمل,وتعيــل املنــزل باالضافــة إىل
تتعــرض للظلــم وتــؤكل حقوقهــا حيــث أنــه يف بعــض الحــاالت
نظــام املمتلــكات .الرجــل مشــارك بالنصــف يف كل شــئ .هــذا
ً
عــى ســبيل املثــال عندمــا تعمــل املــرأة ويبقــى الرجــل يف املنــزل
وضــع ســئ .ســابقا كان يتواجــد نســبة مشــاركة عــى االقــل.
وال يقــدم يشء لهــذا املنــزل فأنــه ال ميلــك اي حــق يف التحكــم
او يجــب علينــا نحــن القضــاة عــدم النظــر إىل األمــر مــن
باالمــوال التــي تــأيت بهــا املــرأة .امــايف حالــة عمــل املــرأة والرجــل
ناحيــة النســاء فقــط ونحــن كقضــاه يجــب علينــا اإلحتفــاظ
فــإن هــذا يكــون واضحــا مــن خــال ترصفــات الرجــل ودوره يف
مبســافات متســاوية بــن كل مــن الرجــل واملــرأة عــى حــد
اعــار املنــزل.
ســواء .املــرأة ال تســتطيع ان تعمــل شــيئا .تح ـ ّول املنــزل إىل
قاممــة .االطفــال مصابــون بالقمــل  ....او أن التضــع أي حســاء
“لقــد تــم اجــراء تغــرات بعــد عــام  2002فيــا يتعلــق
أمــام الرجــل مــع تجوالهــا يف جميــع الحفــات .الرجــل يصبــح
بأنظمــة حاميــة امللكيــة للمــرأة ربــة املنــزل .انــه امــر جيــد
رجــل أعــال .ال اعتقــد انــه يف هــذه الحالــه توجــد مشــاركة
ولكنــي اعتقــد انــه يوجــد قليــا مــن الظلــم .املــرأة اكتســبت
بــن الرجــل واملــرأة النــه ســيكون ق ـرار غــر عادل(.قــايض)
الجدول  .48تعليقات مط ّبقي القانون والخرباء عىل نظام تقاسم األموال واملمتلكات يف القانون()%
العدد

إيجايب

ليس إيجايب وليس سلبي

سلبي(يجب التطوير)

التوجد إجابة

املجموع

جميع مطبقي القانون

93

10,8

23,7

36,6

29

100

قايض

26

23,1

30,8

38,5

7,7

100

محامي

40

10

27,5

50

12,5

100

خبري محكمة

27

0

11,1

14,8

74,1

100

تظهــر اهــم املشــاكل بشــأن نظــام امللكيــة اثنــاء التطبيــق.
يق ـ ّدم املحامــون خاصــة العديــد مــن االنتقــادات بهــذا الصــدد
.وخاصــة عندمــا يقــوم الرجــال ببيــع املمتلــكات قبــل الطــاق
أو ايداعهــا بأســم اي شــخص اخــر النقــاص امللكيــة .املشــكلة
يف املامرســة العمليــة يف هــذا الصــدد تكــون ملفتــة للنظــر مــن
حيــث منفــذي القانــون وخــراء املحاكــم يف آن واحــد .يعتــر
املحامــون األشــخاص املســؤولون عــن اثبــات وجــود املمتلــكات

حيــث يشــرون إىل املصاعــب التــي يواجهونهــا هــم وموكليهــم
مــا يزيــد مــن فــرة املحاكمــة .امــا يف بعــض الحــاالت فــا ميكــن
منــع تهريــب املمتلــكات .
“يحصلــون عــى الطــاق لكنهــم يه ّربــون املمتلــكات .بهــذا
الشــكل يحصلــون عــى الحلول.يبيــع ممتلــكات ويح ّولهــا إىل
نقــود( .خبــر نفــي)
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“تهريــب املمتلــكات يحــدث طبعـاً .ولكــن كيــف ميكــن منــع
ذلــك؟ ويف نهايــة االمــر ال ميكنــك فعــل يشء  .وقبــل ان تقــويل
اريــد الطــاق يفكــر الرجــل ويكتــب هــذه املمتلــكات بأســم
شــخص اخــر .انــت قمتــي بطلــب جميــع التدابــر ولكــن
زوجــك يكــون قــد اخــذ التدابــر يف وقــت ســابق للتاريــخ
الــذي اخــذيت فيــه التدابــر .لذلــك ال أعــرف مــا هــو نــوع
التدبــر االزم اخذهــا يف هــذا الوضع”(.محامــي)

االطفــال الصغــار بحاجــة المهاتهــم كــا أنهــم يق ّدمــون العنايــة
األفضــل لألطفــال نســبة لعــدم عملهــم يف كثــر مــن االحيــان.
لكــن ميكــن ان يتــم منــح الطفــل إىل األب أيضــاً يف األحــوال
التــي التكــون فيهــا األم متحليــة باألخــاق املناســبة ،أو ان تكــون
مدمنــة عــى تعاطــي املخـ ّدرات أو يف حالــة تواجــد املشــاكل مثــل
العنــف أو يف حالــة عــدم رغبتهــا باألطفــال .أمــأ بالنســبة لألطفــال
بــن  10-12ســنة فيحــق لألطفــال إتخــاذ الق ـرار .

“مشــكلة نظــام املمتلــكات هــي :ليســت هنــاك مشــكلة يف
املمتلــكات املكتســبة يف تركيــا  .حيــث أن مصادرهــا مــن
اط ـراف معينــة ,ومكانهــا معــن ايضــا .أ ّمــا بالنســبة للنــاس
الذيــن عملــوا يف الخــارج وتقاعــدوا مــن هنــاك فأنــه توجــد
صعوبــة يف الوصــول اىل املــوارد الخاصــة بهــم للتحقــق مــن
وضعهــم املــادي ,حيــث ميكــن ان يســبب ذلــك صعوبــات
ج ّمــة يف الوصــول اىل الوثائــق التــي تطيــل االجـراءات الــازم
اتخاذها”(.قــايض)

“أذا كان األطفــال صغــارا يف الســن وكانــت األم ربــة منــزل
وكان الطفــل بحاجــة لرعايــة األم نعطــي الحضانــة لــأم ألنــه
يف هــذه الحالــة لديهــا أمكانيــة االهتــام باألطفــال اكــر .اذا
كان األطفــال كبــارا ناضجــن فيعطــى لهــم القــرار حســب
األتفــاق الــذي يجــرى بينهــم( .قــايض)

“املحكمــة المكنهــا حــل األمــر ،تقــول ان نصــف املمتلــكات
لــك ونصفهــا لزوجتــك وبعدهــا تقــوم بالبحــث عــن
املمتلــكات بعــد الــزواج .ويتــم التحقــق مــن تســجيل
املمتلــكات يف الســجل العقــاري.كل هــذه املشــقة واملشــاكل
ميكــن ان تكــون عائــق يف الكشــف عــن حالــة نظــام امللكيــة
وتقســيم املمتلــكات .تســتمر دعــاوى تقســم املمتلــكات إىل
فــرات طويلة”(.محامــي)
 .2.3.1.10تقييــم املواد الخاصة بالوالية أو الوصاية
وفــق بيانــات وزارة العــدل للعــام  2013فــإن ثــاين اكــر القضايــا
شــيوعاً والتــي توفــر إتخــاذ القــرار يف الطــاق هــي الواليــة أو
الوصايــة .حيــث شــكلت هــذه الحــاالت  ٪27مــن العــدد
ّ
الــكل (وزارة العــدل  2013ب) .وجــود االطفــال هــو الدافــع
الرئيــي للعديــد مــن االرس الســتمرار الــزواج .يقــول خــراء االرسة
ان األفــراد يذهبــون إل توفــر إســتمرارية الــزواج ملنــع وقــوع
األطفــال يف املوقــف الصعــب وتأثرهــم باألمــر.
“كثــر مــن النــاس ال يحصلــون عــى الطــاق بســبب االطفــال.
حيــث يصــر عــى الرغــم مــن الظــروف الســلبية .يجــب أن
يتــم غــرس الســكني بالعظــم بالكامــل لتنفيــذ الطــاق مبعنــى
الكلمــة .النــه غالبــا مــا يضطــر الرجــال والنســاء لتحمــل الكثري
مــن الصعــاب بســبب األطفــال حتــى يصلــوا إىل املرحلــة التــي
الميكنهــم بعدهــا اإلحتــال ويطلبــون الطالق”(.خبــر نفــي)
يف املامرســة العمليــة ملــواد الواليــة أو الوصايــة ،يتــم منــح االولوية
لــام فيــا يختــص بالواليــة .الفكــرة االساســية لهــذا القـرار هــو ان

“يف ســن محــدد يبتعــد األطفــال عــن امهــم شــيئا فشــيئا
أمــا اذا كان األم واألب يف نفــس الوضــع االقتصــادي فيحتجــز
اراء األطفــال يف مســائل الحضانــة إىل أن يتــم الحصــول عــى
القـرار بلســان الطفــل نفســه .بطبيعــة الحــال فــإن األم ميكــن
أن تكــون اكــر قلقــا مــن حيــث أنهــا ميكــن أن تفقــد طفلهــا
أو اذا متــت رؤيــة ســلوك معيــب يف بعــض امللفــات التــي
تــم اخذهــا مــن االم .بالطبــع األمــور صعبــة بالنســبة لــأم,
ولكــن القانــون واملحاكــم يجــب أن تفكــر يف مصلحــة الطفــل
 (.محامــي)
“مثـاً أذا مل متنــح األم التعليــم لألطفــال ,وقالــت لهــم أذهبــوا
لبيــع املناديــل أو رأى الطفــل أن امــه تقــوم بأعــال غــر
رشعيــة فــا يعطــى الطفــل لــأم امــا يف غــر هــذه الــروط
فتكــون الحضانــة مــن حــق األم ( .قــايض)
االمهــات الــايت ايدركــن حقوقهــن يف الحصــول عــى الواليــة أو
الوصايــة يعتــرن أن مشــاكلهم األقتصاديــة ميكــن أن تأثــر عــى
أحتضــان أطفالهــم .توفــر تصحيــح املعلومــات الناقصــة والخاطئــة
يف هــذا املوضــوع ادى بــدوره اىل شــعور األمهــات باملزيــد مــن
الثقــة يف رفــع الدعــاوى القضائيــة .يشــر من ّفــوا القانــون إىل أن
االمهــات الــايت يجهلــن حقوقهــن يفضلــون العيــش حيــاة غــر
ســعيدة بعيــدا عــن الطــاق لــي اليفقــدوا اطفالهــم.
“هنــاك أيضـاً الخرافــات يف مجتمعنــا .لنقــل أن عمــر الطفــل
ثــاث ســنوات فحينهــا تخــاف أن يقــول لهــا األب أن طلقتنــي
فســوف أخــذ الطفــل منــك .يف هــذه الحالــة ترتاجــع املــرأة
عــن الطــاق .وتواصــل عيــش العــذاب يف حياتهــا .مــا نريــد
أن نقولــه هــو ان الطفــل يف عمــر  3ســنوات الميكــن أن
يأخــذ األب حضانتــه ّإل يف حــاالت األوضــاع الشــاذة .والميكــن
للقــايض منحــه لــأب .فهــذا األمــر غــر ممكــن مــن حيــث
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تط ـ ّور الطفــل” (محامــي)
“فيــا الحظتــه فــإن موضــوع الواليــة والوصايــة يكــون ذو
تأثــر عــى ق ـرار الطــاق لــدى النســاء .دون أن أقــول األمــر
يف شــكل معلومــة قطعيــة ّإل أن األم تشــعر أنهــا ســوف تفقــد
أطفالهــا بســبب الطــاق فإنهــا تبتعــد عــن التفكــر بالطــاق.
رأيــت امثلــة عــى ذلــك .ولك ّنــي رأيــت رجــاالت عاطفيــن
أيضـاً ويبتعــدون عــن الطــاق لــي ال يعيــش أطفالهــم بــدون
أب”( .محامــي)
إحــدى املواضيــع االخــرى التــي تتعلــق بالوصايــة هــو اإلحتياجات
املاديــة للطفــل .كــا تــم ذكــره أعــاه فإنــه يتــم منــح الواليــة
والوصايــة لــأم يف حالــة عــدم تواجــد مخالفــات يف اســلوب
الحيــاة أو يف حالــة عــدم ورود طلــب مثــل هــذا مــن االم .يذكــر
منفــذوا القانــون أن غالبيــة األمهــات يكونــوا مــن ربــات البيــوت
والتكــون لهــم مصــادر للدخــل .يف هــذا الســياق يشــدد مطبّقــوا
القانــون عــى رضورة العمــل الجيّــد لنظــام الواليــة والنفقــة.
“اعتقــد أن الدولــة وبشــكل تلقــايئ يجــب أن تأخــذ مــن األب
قــدرا مــن الدخــل اذا كان حالــه بدخــل معـ ّـن .يجــب أن يتــم
تنفيــذ هــذا الــرط لتوفــر تحقيــق املســتقبل للطفــل فيــا
يختــص بالواليــة أو الوصايــة .أو ميكــن أن تزيــد الدولــة مــن
املســاعدات اإلجتامعية”(.محامــي)

“االمهــات يريــدون األطفــال ولكــن كيــف ميكنهــن ذلــك،
تريــد ذلــك بتوفــر القــوة األقتصاديــة ,تريــد االمهــات رعايــة
االطفــال والترغــن يف فراقهــم .هــذا االمــر مهــم مــن ناحيــة
الطفــل أيضــاً .اليتســطيع أحــد مــلء هــذا الفــراع بالنســبة
لــام ولكــن يجــب عــى الدولــة أن تخلــق ضامنــات يف هــذا
األمر.كــا قلــت ،ال ينبغــي أن يتــم تــرك قـرار النفقــة لرحمــة
القضــاة” (.محامــي)
باإلضافــة إىل تواجــد املشــاكل يف املــواد املتعلّقــة بالواليــة تتواجــد
أيض ـاً املشــاكل املتعلّقــة بالتطبيقــات .يظهــر أن كل مــن القضــاة
واملحامــن ذكــروا انــواع املشــاكل يف التطبيقــات الخاصــة بالواليــة
بشــكل متســاوي .يشــر حــوايل نصــف مطبّقــي القانــون الذيــن
أجريــت معهــم املقابــات عــى تواجــد املشــاكل يف التطبيقــات.
(الجــدول .)49
بغــض النظــر عــن الجهــة التــي يتــم منحهــا الواليــة،
يعتقــد مطبّقــوا القانــون أنــه يجــب ان يتــم متابعــة
الواليــة عــن طريــق خــراء الخدمــات اإلجتامعيــة .حيــث
تتــم التوصيــة مبتابعــة االوضــاع مثــل عــدم توفــر رؤيــة
الــزوج الســابق للطفــل يف األحــوال التــي يكــون لــه فيهــا الحقــوق
بذلــك أو أن تحــدث التغيــرات يف رشوط الحيــاة وفــق األســباب
املختلفــة مــا يــؤدي إىل عــدم توفــر الوضــع واملحيــط املناســب
للطفــل.

الجدول  .49تعليقات مط ّبقي القانون والخرباء عىل تطبيقات الوالية يف القانون ()%
العدد

جميع مطبقي القانون

93

إيجايب
18,3

ليس إيجايب وليس سلبي
29

سلبي(يجب التطوير)
39,8

التوجد إجابة
12,9

املجموع
100

قايض

26

26,9

26,9

42,3

3,9

100

محامي

40

20

30

45

5

100

خبري محكمة

27

7,4

29,6

29,6

33,3

100

“عــدم توفــر التابعــة مــع الواليــة يعتــر مشــكلة .النســمع
باألمــر طاملــا ليــس لديــه إنعــكاس مــن الناحيــة القضائيــة.
رمبــا ان األم تزوجــت مــع شــخص آخــر وأن الطفــل أصبــح
بجــوار الجــ ّدة .أو أن يتــم منــح الواليــة لــأب مــع توفــر
ربــا يتــزوج األب
التقييــم وفــق الــروط يف ذلــك اليــومّ .
واليكــون هنــاك رعايــة وعنايــة وغــره بالطفــل”( .مســؤول
خدمــات إجتامعيــة)
“يجــب ان يتــم التحقيــق يف تنفيــذ أو عــدم تنفيــذ الواليــة
بشــكل صحيــح عــن طريــق األرس .أعتقــد أنــه يجــب عــى
األرسة رفــع الدعــوى القضائيــة املبــارشة يف حالــة عــدم
تنفيذهــا ملســؤولياتها الخاصــة بالوالية”(.خبــر خدمــات
إجتامعية)

هــو محاولــة الحصــول عــى الحــق وفــق اإلدارة التنفيذيــة”.
(محامي)
“ال يتــم تســليم األطفــال ,يتــم تقديــم الشــكوى ,يتــم فتــح
القضيــة مــرة اخــرى وغــر ذلــك .لتوفــر إمكانيــة الشــخص
رؤيــة أطفالــه يكــون عليــه إتخــاذ قــرار املحكمــة مــن
موظفــي اإلدارة التنفيذيــة والذهــاب .يجــب عــى الزوجــة
عــدم طــرد األب يف حالــة إن كان خــارج املدينــة وحــر
لرؤيــة الطفــل .يف حادثــة أخــرى يتواجــد الرجــل يف نهايــات
األســبوع فقــط وألنــه التتواجــد محكمــة تنفيذيــة مفتوحــة يف
نهايــة األســبوع الميكنــه الحصــول عــى القــرار .أنــا أقــول
أنــه يجــب أن يــرز قــرار املحكمــة للقــ ّوات .والتوفــر
القــ ّوات أي نــوع مــن التوضيحــات .يجــب أن يتــم
ترسيــع األمــر بالقــول أن هنــا قــرار مــن املحكمــة وأنــه
ســيكون لــك الحــق يف رؤيــة الطفــل أو أن يتــم أخــذه
بالق ّوة”(.محامــي)
يوضّ ــح بعــض مط ّبقــي القانــون أن اإلنتظــار لفــرة عمــر -10
 12ســنوات مــن أجــل الحصــول عــى رأي الطفــل يعتــر فــرة
متأخــرة .حيــث يعتقــدون أنــه ميكــن الحصــول عــى رغبــة
الطفــل فيــا يختــص بالطــرف الــذي يرغــب بالبقــاء بجــواره
يف فــرة ســن مبكّــرة عــن طريــق صحبــة الخــراء مــن املربــن
والخــراء النفســيني.
“يقــال أن ق ـرارات الطفــل يف عمــر العــر ســنوات ســارية.
برأيــي هــذا خطــأ .انتــم تعملــون مــع املربيــن ،يســتطيع
الخبــر عنــد أخــذه التقريــر أن يحــدد إىل أي مــدى تطــور
الطفــل ســواء كان عمــره  7ســنوات أو  5ســنوات .فأحيانــا
يــأيت أطفــال يف عمــر  15عامــا و يقومــون بحــركات تافهــة.
لــذاك برأيــي فــإن طفــا يف عمــر  7ســنوات أو  10ســنوات
ال يحــدد مــدى نضوجــه باالجتهــاد و إمنــا يعــود إىل قــرار
املــريب( ”.محامــي)

باألخــص يف مواضيــع عــدم رؤيــة الطفــل يظهــر أن التطبيقــات
الزالــت ضعيفــة يف املوضــوع مــع تواجــد العديــد مــن اآلبــاء
الضحايــا يف هــذا األمــر .يتــم طلــب إتخــاذ التدابــر لتوفــر القضــاء
عــى هــذا اإليــذاء.

 3.3.1.10تقييم املــواد املتعلقة بالنفقة

“الطــرف الــذي يحصــل عــى الواليــة ميكــن أن يســتخدم
ذلــك بشــكل ســئ .بهــذا املعنــى أعتقــد أنــه يجــب أن يتــم
توفــر أليــة للتنفيــذ وق ـ ّوة التطبيــق خــال منــح الواليــة .يجــب
أن اليتــم تــرك هــذه الواليــة وفــق قـرار األم أو الشــخص الحاصــل
عــى الواليــة فقــط .ميكــن أن يتــم التدقيــق الــدوري عــن
طريــق خبــر الخدمــات اإلجتامعيــة .يشــتيك الرجــل ،ويقــول أنني
توس ـلّت الكثــر ولكنهــا التدعنــي أرى األطفــال .مــاذا ســنفعل يف
هــذه الحالــة؟ الشــئ الوحيــد الــذي ميكننــي أن أفعلــه كمحامــي

وفقــا لبيانــات وزارة العــدل لعــام  2013فــإن الدعــوى
األكــر شــيوعاً التــي تــم البــت فيهــا يف دعــاوي الطــاق
هــي النفقــة .مجمــوع هــذه الـــدعاوى يشــكل مــا نســبته ٪59
(وزارة العــدل  2013د) .هــذه النســبة تظهــر أهميــة الــدور
الــذي تلعبــه النفقــة يف عمليــة الطــاق .يــرى منفــذو القانــون
و الخــراء يشــكل عــام أن وجــود نظــام النفقــة ايجــايب حيــث
أنــه يحمــي النســاء .وفقــا ملنفــذي القانــون فإنهــم ال يــرون
أنــه ليــس ملــواد قانــون النفقــة أثــرا ســلبياً مثــل تشــجيع أو
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تحفيــز األشــخاص عــى الطــاق .فمــواد قانــون النفقــة متنــع
قــر املــرأة مــن البقــاء يف زواج تعتقــد أنهــا لــن
تســتطيع االســتمرار فيــه .فحــن ننظــر إىل تطبيــق القانــون نجــد
أن املــرأة بأخذهــا النفقــة ال تكــون ثــروة و تعيــش حيــاة رغيــدة
بــل تؤمــن بهــا احتياجاتهــا فقــط.
“إن هــذا النــوع مــن الضــان املمنــوح يوجــه املــرأة تحــو
الطــاق بشــكل أيــر .ميكننــا القــول أنــه يســهل األمــر لكــت
ال أحــد يطلــب الطــاق فقــط مــن أجــل النفقــة!” (خبــر
نفــي)
“النســاء يشــعرن بالراحــة .يف حــال حكمــت املحكمــة
ببقــاء الطفــل لــدى األم و هــي التعمــل يتــم تخصيــص
نفقــة لهــا .هــذا أمــر جيــد .ألن النســاء مل يكــن يطلــن
الطــاق مــن قبــل ألنهــن مل ميلكــن الحريــة املاديــة
أمــا اآلن فهــن يتحركــن براحــة أكــر .لكــن بالطبــع
ال يتــم الحصــول عــى النفقــة مــن الطــرف اآلخــر بهــذه
الســهولة( ”.محامــي)
“يعلمــون أننــا ســنقوم بــذاك ،ملفــات النفقــة
لدينــا كثــرة جــدا .لكــن أخــذ النفقــة ال يؤثــر
كثــرا عــى الطــاق .بشــكل عــام ففــي الواقــع يف حــال كانــت
املــرأة ليســت بوضــع مــادي جيــد فإنهــا ال تفكــر بالطــاق”.
(قايض)
“أحيانــا تــأيت املــرأة و تقــول أنــه يف حــال دفــع النفقــة
فإننــي ســأتطلق ألننــي ال أملــك القــدرة املاديــة أو التعليــم
و أحتــاج إىل الرعايــة .لذلــك فهنــاك نســاء ينظــرن إىل إنهــاء
الــزواج بأريحيــة أكــر يف حــال كان هنــاك نفقــة كافيــة لهــا
و ألطفالهــا( ”.قــايض)
“مثــا تــو ّد املــرأة أن تحصــل عــى الطــاق لكنهــا تعــاين
مشــاكل ماديــة .إذ تقــول أنهــا يف حــال رفعــت دعــوى
طــاق ســيخرج زوجهــا مــن العمــل و لــن يعمــل بتأمــن
بــل ســيعمل يف مــكان آخــر .كــا أن النفقــة مهمــة .األمــر
ليــس يف النفقــة بــل فيــا لــو كانــت هــذه املــرأة متلــك
مســاعدة ماديــة أخــرى حيــث أنــه ال بــد و أنهــا ســتعيش
حيــاة أفضــل( ”.خبــر خدمــات اجتامعيــة)
عــى العكــس متامــا بعــض منفــذي القانــون يدعــون أن النســاء
ال يطلبــون الطــاق ألن النفقــة غــر كافيــة.
“النظــرة للنفقــة بأنهــا ميكــن ان تكــون ســبباً يف الجــوع تؤثــر
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منفــذي القانــون ســلبية مــن حيــث التطبيــق
(الجــدول .)50حيــث أشــار أكــر مــن نصــف
القضــاة و املحامــن إىل مشــاكل يف التطبيــق.

عــى النســاء( ”.استشــاري نفــي)
تعتــر النفقــة أكــر املواضيــع التــي رأى فيهــا الخــراء و

الجدول  .50تعليقات مطبقي القانون والخرباء عىل تطبيقات النفقة يف القانون املدين ()%
جميع مطبقي القانون
قايض
محامي
خبري محكمة

العدد

إيجايب

ليس إيجايب وليس سلبي

سلبي(يجب التطوير)

التوجد إجابة

املجموع

93
26
40
27

5,4
15,4
2,5
0

19,4
15,4
22,5
18,5

54,8
61,5
65
33,3

20,4
7,7
10
48,2

100
100
100
100

بعــض املشــاكل يف التطبيــق تــؤدي يف بعــض األحيــان إىل عــدم
طــاق املــرأة بالرغــم مــن انهــا ترغــب بذلــك .بعــض األزواج
يرتكــون عملهــم الــذي تغطيــه  SGKأو يظهــرون ان دخلهــم قليل
او يخفــون دخلهــم الحقيقــي مــا يــؤدي إىل عــدم عمــل هــذا
النظــام بشــكل ســليم .إن منفــذي القانــون مطالبــن بتطبيقــات
مختلفــة العــراض هــذا النــوع مــن الترصفــات الخبيثــة .بعــض
منفــذي القانــون يقرتحــون أن يتــم دفــع النفقــة مــن قبــل الدولــة
لــي ال يقــع أصحــاب النفقــة ضحيــة ثــم تقــوم الدولــة بتحصيــل
حقوقهــا مــن امللــزم بدفــع النفقــة.
“يف حــال وجــود نفقــة فــإن بعــض األمــور تتــم خــارج
الســجل مــن أجــل التخلــص منهــا .إذ ال يقــوم بتســجيل
نفســه يف  .SGKفهــو يعمــل يف مــكان مــا لكــن املشــكلة
يف االثبــات .لذلــك فاملشــكلة لــدى املواطــن يف االثبــات”.
(قــايض)
“يف الواقــع يقبــض الرجــل ثالثــة آالف لــرة .لكــن صاحــب
العمــل كــا هــو شــائع يســجل فقــط الحــد األدىن لألجــور.
و عندمــا تــرى املحكمــة ان أحــره  896لــرة تخصــص لــأم و
الطفــل نفقــة مقدارهــا  300-350لــرة .ففــي الحالــة العاديــة
يتوجــب عــي أن أبحــث عــا مينــع اهتــزاز هــذا الــزواج
مــن األســاس و أيضــا يتوجــب أن أعمــل عــى اثبــات راتــب
الرجــل( ”.محامــي)
“ إن النفقــة تخصــص الحتياجــات املــأكل و املــأوى ,أحيــان
عندمــا ال يقدمهــا الرجــل ال يتمكــن الطفــل مــن تلقــي
التعليــم الــكايف .ال يتــم دفــع هــذه النفقــات بشــكل منتظــم.
ألن الدولــة ميكــن أن تدفــع النفقــة للمـراة ثــم تســردها مــن
الرجــل( ”.محامــي)
كــا يالحــظ تتواجــد بعــض الحــاالت مــن اســتخدام املــرأة لنظــام
النفقــة بشــكل يسء .إذ يالحــظ أحيانــا أن بعــض النســاء يؤخــرن
الــزواج الثــاين يك يحصلــن عــى نفقــة أكــر أو ال يســجلن الــزواج

الثــاين بشــكل رســمي.
“تعيــش املــرأة مــع رجــل آخــر بشــكل غــر رســمي فقــط مــن
أجــل الحصــول عــى النفقــة .ال تتــزوج .تخفــي هــذا الوضــع.
مثــا حــن يتــزوج الرجــل مــن امــرأة أخــرى فهــي تطلــب
زيــادة النفقــة .تســتمر يف العنــاد ،و تظهــر أمــور مثــل أنــه
يرســل طفلــه مــن الزوجــة األخــرى إىل مدرســة خاصــة و ال
يرســل ابنــي إليهــا( ”.محامــي)
وفقــا ملنفــذي القانــون و الخــراء فــإن عــدم وجــود معايــر
لتحديــد النفقــة و تركهــا لتقديــر قــايض يســبب مشــكلة .بعــض
القضــاة و املحامــن يشــعرون باالنزعــاج مــن عــدم وجــود قواعــد
لهــذا األمــر .لــذا ينصــح بوجــود نظــام لتحديــد النفقــة مثــل مبــدأ
نظــام الرضيبــة.
“إن أهــم أمــر يف دعــاوي الطــاق هــو أن يكــون وضــع املــرأة
املــادي غــر كافيــاً .يجــب أن يتــم تحديــد مقــدار النفقــة
وفــق القانــون .فكــا يوجــد نظــام للرضيبــة ميكــن ايجــاد
نظــام للنفقــة .مــن أجــل عامــة الشــعب و مــن اجــل الطبقــة
املتوســطة ميكــن تحديــد قيمــة معينــة للنفقــة و أن يكــون
لــدى األطـراف علــم مســبق بهــا .هــذا سريســم مســار العديــد
مــن دعــاوى الطــاق( ”.خبــر نفــي)
“إن الصعوبــات املتعلقــة بتطبيــق النفقــة ،تنبــع مــن عــدم
وجــود نســبة محــددة لهــا .يف املــادة  174مــن قانــون
األحــوال املدنيــة يوجــد تعويضــات ماديــة و معنويــة؛
التعــرض للهجــوم شــخصيا و خســارتها لدعــم الــزوج ،هــذا
أيضــا ال نســبة لــه .أحيانــا تخــرج نســب مثــرة للســخرية ،و
املحكمــة تؤكــد ذلــك( ”.قــايض)
يــرى بعــض منفــذي القانــون و الخــراء ،أنــه يجــب تقديــم
املعونــة االجتامعيــة إضافــة إىل النفقــة للنســاء يف حــال كان دخــل
أزواجهــن محــدودا ً جــدا ً .أن تكــون النفقــة تحــت مقــدار الدخــل

2013د) .هــذه النســبة القليلــة مــن الـــدعاوى تشــر إىل أن حــق
التعويضــات ال يؤثــر كثــرا عــى قـرار طــاق األفـراد .إن منفــذي
القانــون لديهــم وجهــة نظــر مشــابهة .إذ يعتقــدون أن تطبيــق
التعويضــات ال يؤثــر عــى الطــاق كــا انــه ال يشــجع األشــخاص
عــى الطــاق .يعتقــد أيضــا أن االعــراف بحــق التعويــض أمــر
ايجــايب لكنــه غالبــا ال يكــون كافيــا لتغطيــة العجــز املــادي الناتــج
عــن انهــاء الــزواج.

الــذي كانــت املــرأة ترصفــه قبــل الطــاق يجعــل منهــا ضحيــة.
أن يتــم اجبــار األم املكلفــة بتأســيس بيــت جديــد منفصــل عــن
زوجهــا و رعايــة طفلهــا عــى العيــش بدخــل محــدود يُــرى عــى
أنــه نــوع مــن العقــاب للمــرأة املطلقــة.
“أخرجــوا لنــا أمــرا يدعــى الحــد األدىن لإلعالــة .إن املــرأة
التــي تعيــش حيــاة متوســطة و ال تعمــل تحتــاج عــى
األقــل  500-600لــرة شــهريا .ثــم تأخــذون هــذه املــرأة و
تفصلونهــا عــن بيتهــا .و تؤمنــون لهــا معيشــة مــع
ابنهــا يف بيــت آخــر .و تعطونهــا فقــط  200لــرة نفقــة .إن
املــرأة تخلــت عــن بيتهــا ألنهــا تعرضــت للعنــف أو تعــرض
لــه ابنهــا .انتــم تعاقبــون هــذه املــرأة ،أنتــم تخفضــون
مســتحقاتها التــي كانــت تاخذهــا عندمــا كانــت تعيــش مــع
زوجهــا مــن  500-600لــرة إىل  200لــرة .و يتــم تخصيــص
 150لــرة نفقــة للطفــل الــذي يصــل إىل املرحلــة االبتدائيــة”.
(محامــي)

“املــرأة تريــد  10-15مليــار ،و هــو مــا ال ميكنهــا جمعــه
طــوال حياتهــا .فهــي أصــا خــال الــزواج كانــت ربــة منــزل.
كــا ان  15مليــار ال تعنــي شــيئا بعــد الــزواج( ”.محامــي)
فيــا يتعلــق بالتعويضــات فقــد تــم ذكــر بعــض املشــاكل .مــن
املالحــظ ان منفــذ القانــون ميلــك معلومــات اقــل عــن هــذا األمــر
مبــا أنــه ال يتــم ذكــره يف كل الـــدعاوى .و لكــن مــن شــاركونا
أفكارهــم باألخــص املحامــن منهــم ،فقــد أشــاروا إىل أن تطبيــق
التعويضــات مشــكلة .فقــد أشــار ثلــث محامــن و خمــس
القضــاة إىل أن تطبيــق التعويضــات فيــه إشــكالية ،و أنــه مــن
بــن املواضيــع التــي يجــب أن يتــم تطويرهــا( .الجــدول .)51

أعــرب بعــض منفــذي القانــون عــن وجــود شــكاوي متعلقــة
بنفقــة الفقــر .هــذه النفقــة تخصــص للمــرأة طاملــا مل تكــن
تعمــل و مل تتــزوج مــرة أخــرى مــا يجعــل الــزوج الــذي يدفــع
هــذه النفقــة يف موقــع الضحيــة .ملنــع هــذا الظلــم ينصــح بــأن
متنــح الدولــة دعــم العاطلــن عــن العمــل للمــرأة و انهــاء دفــع
النفقــة بعــد مــدة معينــة.

ينتقــد منفــذو القانــون و الخــراء أن تطبيــق التعويضــات كــا
النفقــة ال يحتــوي عــى معيــار معــن .ينصــح بنظــام تعويضــات
بحيــث يتوافــق مبلــغ التعويــض مــع الــرر.
“غريــب جــدا بشــكل ال يصــدق .نــرى أرقامــا
غريبــة .و هــذا مــا يــؤمل النــاس .ملفــن لعقيديــن،
يف كال امللفــن يوجــد خيانــة .يف األول قيمــة
التعويضــات  25.000لــرة بينــا يف الثــاين 100.000
لــرة .لديهــا ذات الدخــل .لكــن املــدن مختلفــة.
وهــذا مــا يســبب مشــكلة نظــرا لعــدم وجــود تطبيــق
مشــرك( ”.قــايض)

“بالطبــع هنــاك حيــاة زوجيــة اســتمرت .باملقابــل عــى الــزوج
أن يدفــع نفقــة الفقــر ملــدة معينــة .لكــن عــى الخدمــات
االجتامعيــة للدولــة ان تســاهم يف ذلــك .إن الرجــل ال يقــدر
أن يتطــور .فالنفقــة تزيــد كل ســنة و ملــدة  15-20ســنة....
لهــذا عــى الخدمــات االجتامعيــة للدولــة ان تســاهم فيدفــع
الــزوج نفقــة الفقــر ملــدة ســنة أو ســنتني ثــم تتدخــل الدولــة.
فكــا يف أوروبــا يتــم دفــع راتــب العاطلــن عــن العمــل
كذلــك يجــب دفــع نفقــة الفقــر مــن قبــل الدولــة( ”.قــايض)

“كــا أن الشــخص الــذي ميــارس العنــف يتــم ابعــاده عــن
املنــزل ملــدة ســتة أشــهر كذلــك فــإن مبلــغ التعويــض
يجــب أن يكــون محــددا مســبقا يف حــال الطــاق بســبب
العنــف .يجــب أن يكــون هنــاك معيــار ،و معــروف مــن قبــل
الجميــع( ”.خبــر نفــي)

 .4.3.1.10تقييــات أحكام التعويضات
وفقــا لبيانــات وزارة العــدل لعــام  2013فــإن دعــاوي الطــاق
املرتبطــة بدعــاوي تعويــض تشــكل نســبة  ٪4فقــط (وزارة العــدل

الجدول  .51تعليقات مطبقي القانون والخرباء عىل تطبيقات التعويضات يف القانون املدين()%
العدد

إيجايب

93

11,8

ليس إيجايب وليس
سلبي
23,7

قايض

26

15,4

34,6

19,2

محامي

40

15

25

37,5

22,5

خبري محكمة

27

3,7

11,1

14,8

70,4

جميع مطبقي القانون

167

سلبي(يجب التطوير)

التوجد إجابة

املجموع

25,8

38,7

100

30,8

100
100
100
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يعتقــد منفــذو القانــون أن نظــام التعويضــات املعنويــة ال
يعمــل .حيــث أن شــخصا قــام بارتــكاب جــرم تجــاه زوجتــه
أو أرض بزوجتــه بشــكل نفــي أو مــادي فيقــوم بدفــع مبالــغ
رمزيــة و ضئيلــة بالنســبة للــرر الناجــم .ينتقــد بعــض منفــذو
القانــون هــذا األمــر.
“عــادة يتــم الحكــم بتعويضــات ماديــة و ال يوجــد
تعويضــات معنويــة .يتــم تقديرهــا وفقــا للــرر و
ليــس وفقــا للدخــل و لكــن يف تركيــا التعويضــات املعنويــة
بشــكل عــام ليســت عنــد املســتوى املطلــوب .يتــم الحكــم
بأرقــام مضحكــة بهــدف عــدم الــراء بهــذا التعويــض”.
(محامــي)
ذكــر منفــذو القانــون أن تقديــر التعويــض وفقــا
للــرر الناجــم يجعــل مــن عمليــة الطــاق أمــرا
صعبــا ،حيــث أن كال الطرفــن يحــاول أن يظهــر الــرر الواقــع
عليــه.
“لــن يكــون متــررا أكــر مــن الطــرف اآلخــر و ليــس
مثــا بــل اقــل منــه .عندئــذ يحصــل عــى التعويــض.
كــا أن رشح التعويــض املــادي هــو الحرمــان مــن
الحقــوق التــي منحهــا الــزواج .مــن أجــل منــح التعويــض
املعنــوي يجــب أن يكــون هنــاك مجموعــة مــن الترصفــات
ضــد حقــوق الرجــل او املــرأة إىل جانــب الــرر الواقــع”.
(قــايض)
“مفهــوم الــرر واســع جــدا .فمــن يســتطيع أن يحمــل
اآلخــر مســؤولية الــرر يحصــل عــى التعويــض .و هــذا
يتطلــب الهجــوم( ”.محامــي)
 .5.3.1.10قرار اإلنفصال
بشــكل عــام فــإن منفــذ القانــون يكــون راضيــا
أن يكــون قـرار اإلنفصــال حكـاً يف القانون املدين .مــن املعتقد أن
حكــا كهــذا يكــون مفيــدا ً يف حــال كان ســبب الطــاق
يتعلــق بعــدم التواصــل و اختــاف األفــكار؛ و ليــس
بســبب رغبــة أحــد الطرفــن أو مامرســة العنــف ضــد الطــرف
اآلخــر و الخيانــة و غريهــا مــن املشــاكل املوجبــة
للطــاق بشــكل حتمــي .يف هــذه األحــوال فــإن الزوجــن الذيــن
تــم اتخــاذ القــرار بإنفصالهــا ،يعتقــد أن بقاؤهــا لفــرة
بعيديــن عــن بعضهــا ســيؤدي إىل اشــتياقهام
لبعضهــا و رغبتهــا بالعــودة للتواصــل بأســلوب عقــاين.
ال يتــم القيــام بــأي متابعــة لكيفيــة اســتمرارية
زواج الزوجــن الذيــن تــم اتخــاذ قــرار بإنفصالهــا

بعد ذلك.
“إن قــرار اإلنفصــال والتفريــق أفضــل يف حــال وجــود
فكــرة قــدرة تفاهــم الطرفــن و حــل مشــاكلهم
بعــد مــدة معينــة .يف حــال أمكنهــم التفاهــم
مــرة أخــرى بعــد تفريقهــم ملــدة مــا و تفهمهــم
ج ّديــة املوقــف فإنهــم قــد يجتمعــون مــرة أخــرى بهــذا
الشــكل” (قــايض)
“ أجــد أن قــرار التفريــق جيــد ألننــي أعــرف أنــه حــن
يعيــش الطرفــن الذيــن يتلقــون العــاج لهــذه
الحــاالت متفرقــن يولّــد نتائــج أفضــل .حتــى لــو
كانــت املشــكلة يف األصــل يف الوضــع املــادي فإنهــا
تتحــول إىل مشــكلة يف التواصــل بعــد فــرة ،هــؤالء
األزواج يف األصــل ال يســتطيعون التواصــل ،و هنــا تكمــن
املشــكلة .يبــدؤون باالســتامع ألنفســهم فقــط و
بالطبــع يحــاول اآلخــر أن يــرح شــيئا آخــر .حــن
يبقــون منفصلــن لفــرة يحتاجــون لالســتامع لبعضهــم
البعــض .يتســائلون عــم يقــول و يفكــر اآلخــر( .إستشــاري
نفــي)
“إذا شــعر قــايض بوجــود أمــل يف الزوجــن ،و يف
حــال عــدم وجــود مشــاكل كبــرة ،فربأيــي أن قــرار
التفريــق منطقــي أكــر .فــإذا تلقــى الزوجــن عالجــا
نفســيا إىل حــد مــا ضمــن هــذه املــدة ،و تــم توجيههــم
بحيــث تــزول الترصفــات الســلبية تجــاه بعضهــم
البعــض .فكــا قلــت لكــم هــذا نــادر جــدا ،اثنــن او ثالثــة
عــى األكــر( ”.خبــر نفــي)
“برأيــي فإنــه قــرار رضوري مــن ناحيــة أن
يقــوم الطرفــن بالتفكــر مــرة أخــرى بقرارهــا ،و فهــم
مشــاعر بعضهــم البعــض حــن بقائهــا مفرتقــن( ”.محامــي)
إال أنــه يالحــظ أن القضــاة نــادرا مــا يقــررون التفريــق.
و هــذا لعــدة أســباب :قــدوم الكثــر مــن األزواج
الراغبــن يف الطــاق إىل قــايض و قــد اتخــذوا قــرارا نهائيــا
بالطــاق ،ففــي هــذه الحالــة يعتقــد أن قــرار التفريــق
ســيؤدي فقــط إىل انهــاك الطرفــن أكــر .كــا أن
بعــض القضــاة يتخــذ قــرارا بالتفريــق يف حــال طلــب أحــد
الطرفني ذلك.
“هنــاك أمــر كهــذا يف القانــون لكننــي مل أرى
امكانيــة تطبيقــه .أقــوم بإعــام مــوكيل بوجــوده لكــن مل
يحــدث أن قمــت بتجربتــه( ”.محامــي)

“يف حــال وجــود أســباب للطــاق و مل يرغــب الطــرف الــذي
قــام برفــع الدعــوى بالطــاق و أراد قــرارا بالتفريــق فإننــا
نقــوم باتخــاذه .أو يف حــال رؤيــة قــايض المكانيــة التوافــق
مــرة أخــرى فإنــه قــد يتخــذ قـرارا بالتفريــق يف الدعــوى .لكــن
يف حــال عــدم االرصار يف طلبــه فإننــا ال نقــوم مبنحــه( ”.قــايض)
“إن التفريــق غــر موجــود بكــرة يف التطبيــق العمــي .بشــكل
عــام فإننــا نطلــب منهــم فقــط عــدم الطــاق .يف الحقيقــة
فإنــه مــن الــروري تقديــر أهميــة التفريــق( ”.قــايض)
إن أحــد أســباب عــدم اســتخدام قــرار التفريــق أيضــا
هــو طــول املــدة يف املــادة املتعلقــة .يــرى منفــذو
القانــون و خــراء املحاكــم أن مهلــة التفريــق هــي  1ســنة بينــا
يجــب أن يكــون هنــاك احتــاالت مثــل  3شــهور و  6شــهور .إذ
أن املهلــة  1ســنة للتفريــق هــي مهلــة تعتــر ضائعــة و أحــكام
كهــذه مل تتخــذ أبــدا تقريبــا .االعتقــاد الســائد ،أنــه يف حــال عــدم
العــودة إىل الــزواج خــال مــدة  1ســنة فــإن متابعــة هــذا الــزواج
ال معنــى لهــا.
“املــدة طويلــة جــدا .الحــد األدىن ســنة واحــدة كثــر
جــدا .فكــروا بذلــك ،الطرفــن يأتــون مــن أجــل
الطــاق و إذ بعدهــا بأســبوع ال يوجــد بينهــا يشء.
لهــذا فــإن الحــد األعــى  1ســنة مرتفــع قليــا ،برأيــي فإنــه
عــى املحاكــم أن تكــون أكــر مرونــة ،عــى القــايض أن مينــح
قــرارا  3شــهور أو  6شــهور .برأيــي فــإن القــايض يســتطيع
اســتخدام ذلــك طــوال فــرة دعــوى الطــاق طاملــا ال يوجــد
عنــف( ”.قــايض)
“إن قــرار التفريــق مــن  1ســنة إىل  3ســنوات.
أعتقــد أن ســنة واحــدة مــدة كافيــة .يف حــال عــدم اتفاقهــم
عــى العــودة بعــد  1ســنة فــإن االنتظــار  2ســنة ال معنــى
لــه( ”.قــايض)
“  3ســنوات مــدة طويلــة جــدا .ألن حيــاة جديــدة تبــدأ ،لقــد
أصبــح كل يشء أرسع أقصــد أنــه خــال  3ســنوات الكثــر مــن
األشــياء تتغــر .أرى أن  1ســنة مــدة مثاليــة .برأيــي فالتفريــق
يجــب أن يكــون مــن  6شــهور إىل  18شــهر( ”.استشــاري
نفــي)
بعــض خــراء املحاكــم ،يدعــون أن القضــاة يفضلــون عــدم الحكــم
بالتفريــق و ذلــك لرغبتهــم بانهــاء دعــوى الطــاق بــأرسع مــدة
ممكنــة.
“بالنســبة للعديــد مــن القضــاة فــإن هــذا مجــرد ملــف،
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و ليــس حيــاة انســان و ال معيشــتهم .هــؤالء يــرون األمــر
كملــف و يريــدون اغالقــه بــأرسع وقــت ممكــن .إن اتخــاذ
قــرار التفريــق يعنــي أن امللــف مل يغلــق ،و أن العمــل مل
ينتهــى( ”.خبــر نفــي)
 .2.10مربرات الطــاق وفق مط ّبقي القانون والخرباء
 .1.2.10النظــرة عىل مفهوم الطالق يف تركيا
بشــكل عــام يدافــع منفــذو القانــون و خــراء املحاكــم
عــن الــرأي القائــل بازديــاد حــاالت الطــاق .ميكــن
رشح زيــادة حــاالت الطــاق بعنرصيــن أساســيني.
األول هــو انتشــار او ازديــاد فعاليــة الظواهــر املســببة
للطــاق .يتضمــن ذلــك يف املقدمــة زيــادة املشــاكل
االقتصاديــة يف بعــض املناطــق ،انتشــار العالقــات
التــي تهــدم وحــدة األرسة عــن طريــق
وســائل التواصــل االجتامعــي .كــا أن ازديــاد قــوة و
فعاليــة العوامــل املؤديــة المكانيــة الطــاق عنــر
آخــر ميكــن اســتخدامه يف رشح أســباب زيــادة
حــاالت الطــاق .تحــت هــذا املفهــوم أيضــا
تنــدرج مواضيــع مثــل انخــراط املــرأة يف القــوى العاملــة
و حصولهــا عــى الحريــة املاديــة ،ازديــاد الفرديــة
بالرتافــق مــع الحداثــة و زيــادة قبــول و انتشــار
الطــاق يف املجتمــع .مــن أهــم أســباب الطــاق،
املشــاكل املاديــة .البعــض مــن منفــذي القانــون و
الخــراء ،يعتقــدون أن ارتفــاع حــاالت الطــاق حــدث يف
الســنوات األخــرة يف املناطــق التــي تعرضــت ألزمــة
اقتصاديــة أدت إىل مامرســة ضغــط عــى العائــات .تبــدو
هــذه الحالــة بشــكل أوضــح بكثــر يف مــدن معينــة .هــذه
املشــاكل تــم بحثهــا بكــرة يف مناطــق اســطنبول ،رشق مرمــرة و
وســط األناضــول.
“تــزداد حــاالت الطــاق يف املناطــق التــي ينخفــض مســتوى
رفاهيــة أفرادهــا .فمثــا حــن يكــون الوضــع االقتصــادي
متدنيــا ،ينخفــض مســتوى تســامح األزواج مــع بعضهــم
البعــض .ميكــن ملحادثــة او حتــى نظــرة أن تجلــب النــاس إىل
هنــا( ”.خبــر نفــي)
“هنــاك أزمــة اقتصاديــة مخفيــة .أعتقــد أنــه عندمــا يصــل
النــاس إىل مســتوى الرفاهيــة تنخفــض حــاالت الطــاق
عندهــم .يــأيت إيل موكلــن مــن الرجــال و يقولــون يل أنهــم ال
يســتطيعون رشاء لعبــة لطفلهــم و لذلــك تضغــط زوجاتهــم
عليهــم .و أيضــا يجــب أن تتدخــل العائــات بشــكل أقــل”.
(محامــي)
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كذلــك فــإن منفــذي القانــون يعتقــدون أنــه حتــى لــو مل
تســوء األوضــاع االقتصاديــة بشــكل حقيقــي فــإن
مفهــوم الفقــر لــدى األفــراد الناشــئ عــن طريــق اظهــار
الغنــى يف التلفــاز و األماكــن العامــة يؤثــر بشــكل ســلبي عــى
الــزواج.
“افتتــاح العديــد مــن مراكــز التســوق أيضــا ســبب
فعــال لذلــك .النــاس يف املــدن الكبــرة يذهبــون
إىل مراكــز التســوق يف عطلــة نهايــة األســبوع.
أزواج تزوجــوا حديثــا و مــن ذوي الدخــل املنخفــض ،و
لديهــم اطفــال صغــار .تلــك املــرأة تريــد أن تتنــاول الطعــام
يف قســم املطاعــم يف األعــى مثــل الجميــع و ان تشــري
شــيئا ليتناولــوه هــي و طفلهــا و مــن ثــم التســوق يف
املحــات املوجــودة هنــاك .أولئــك الذيــن اليتمكنــون مــن
ذلــك يتســائلون بانزعــاج ملــاذا نحــن كذلــك .و هــذا يولــد
الفتــور مــع الزمــن( ”.قــايض)
وفــق منفــذي القانــون و الخــراء ،فــإن زيــادة عــدد
حــاالت الطــاق ناجــم أيضــا عــن زيــادة عــدد حــاالت
الخيانــة .و مــن املعتقــد أن هــذه الزيــادة حدثــت
مــن كال الطرفــن الرجــل و املــرأة .ترتبــط زيــادة حــاالت
الخيانــة بشــكل خــاص باســتخدام وســائل التواصــل
االجتامعــي .كــا يالحــظ أن غنــى الرجــال يســبب
بحثهــم عــن الخيانــة بأشــكال مختلفــة .و يزيــد عــى
ذلــك قــدوم النســاء األجنبيــات إىل بعــض املــدن
مــا يؤثــر ســلبا عــى الــزواج .أمــا يف حــاالت خيانــة املــرأة فــإن
وســائل التواصــل االجتامعــي تتصــدر األســباب .مــن املمكــن
للمــرأة التــي ال تعمــل و متــي معظــم وقتهــا يف البيــت أن تقــوم
باقامــة عالقــات صداقــة مــع أفــراد آخريــن بواســطة وســائل
التواصــل االجتامعــي.
“تبــدو الخيانــة و كأنهــا لســبب يتعلــق بالوضــع
املــادي .ليــس الرجــال فقــط طرفــا فيهــا .يف الســابق
حــن تــم تأســيس محاكــم األرسة كانــت حــاالت
الخيانــة مــن قبــل املــرأة تــأيت بشــكل نــادر.
كانــت حــاالت الخيانــة مــن قبــل الرجــال أكــر.
الرجــال الذيــن يعملــون يف التجــارة و ذوي دخــل جيــد
يقومــون بتلــك األمــور .االنرتنــت يأخــذ النــاس إىل أماكــن
مختلفــة بغــض النظــر عــن الثقافــة و التحصيــل العلمــي.
أعتقــد أن لالنرتنــت تأثــرا عــى الخيانــة مــن قبــل املــرأة”.
(قــايض)
“إن الســبب األول هــو مــادي .و مــن ثــم تــايت الخيانــة؛

و التــي تــأيت مــن اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي
بشــكل كبــر .نحــن نســتخدم رســائل الفيســبوك و الواتســاب
كأدلــة يف الـــدعاوى( ”.محامــي)
إن بعــض التغــرات االجتامعيــة أثــرت عــى
تأســيس األرضيــة الالزمــة لتحقــق الطــاق .إن العوامــل
التــي تــم بحثهــا يف األعــى ال تــؤدي مبفردهــا إىل
حــدوث الطــاق .فقــط يف الحــاالت التــي أعلــن فيهــا عــن
الطــاق كحاجــة أصبــح األفــراد قابلــن لذلــك .العديــد مــن
منفــذي القانــون مــع قبولهــم بــأن الطــاق صــادم للطرفــن
يتفهمــون أنــه يف حــال احتيــاج األف ـراد لــه فــإن الطــاق يصبــح
تطــورا ايجابيــا لهــم.
“يف الواقــع فإنــه قــد فقــد وظيفتــه ،حتــى أنــه
يوجــد مثــار لديهــا احتــال مرتفــع بــأن تــر بأغصــان
أخــرى يف الشــجرة يف حــال بقائهــا هنــاك .إن إبقائهــا
هنــاك بالقــوة ليــس أمــرا صحيحــا .يوجــد عائــات
لديهــا مشــاكل كبــرة ،يجــب أن يتــم الطــاق فيهــا.
ال يتمكنــون مــن اتخــاذ القــرار بالطــاق ألســباب
ماديــة أو لنظــرة مــن حولهــم .و أيضــا نصــادف عنفــا
ضــد املــرأة ،عنفــا ضمــن العائلــة و عنفــا ضــد الطفــل.
برأيــي فــإن العائــات غــر القــادرة عــى الطــاق بالرغــم
مــن رضورة طالقهــا هــي عــى األقــل كــا العائــات
املطلقة أحد املشــاكل االجتامعية( ”.محامي)
“ إن املؤسســة التــي نعتقــد أنهــا بــذرة املجتمــع
يتضــح لنــا أنهــا مل تنشــأ بشــكل صحيــح.
نعتقــد أن البــذرة التــي مل يتــم انشــاؤها بشــكل
صحيــح ميكنهــا أن تكــون ذات فائــدة كبــرة للمجتمــع.
تخيلــوا عائلــة لديهــا طفــل واحــد .نعتقــد أن الطفــل
ســيترضر بــدال مــن أن يســتفيد يف حــال كان األبويــن
يتشــاجران باســتمرار .املجتمــع ســيتأثر بذلــك بشــكل
ســيئ( ”.محامــي)
وفقــا ملنفــذي القانــون و الخــراء ،إن أهــم عنــر
واضــح هــو مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة و بالتــايل
حصولهــا عــى الحريــة املاديــة .إن املــرأة التــي ال تعمــل،
التــي ال متلــك مصــدر دخــل عــدا عــن زوجهــا ،و التــي ال تــرى
طريقــة أخــرى لتلبيــة احتاجاتهــا املعيشــية غــر زوجهــا؛
تشــعر بأنهــا مجــرة عــى االســتمرار يف الــزواج حتــى يف
حــال انهــدام وحــدة األرسة ،تعرضهــا للعنــف النفــي،
املــادي أو االقتصــادي و حتــى لــو مل يعــد الــزواج
يــؤدي وظيفتــه .و عندمــا تــزداد مشــاركة املــرأة يف

القــوى العاملــة ال يعــود لحــاالت “االلتــزام”“ ،الرضــا”،
“القبــول” أي أثــر .ميكــن للمــرأة حينهــا ان تتــرف
بجــرأة أكــر حيــال الــزواج الفاقــد لوظيفتــه و الــذي
يــر بالطرفــن .إن بعــض منفــذي القانــون و
بالرغــم مــن تاكيدهــم عــى “عــدم تحمــل” النســاء
يف بعــض الحــاالت إال أنهــم يجــدون انــه مــن االيجــايب
من اجل ســامة بنية األرسة ان متلك املرأة الحرية املادية.
“أنــا أربــط ذلــك بكــون املــرأة أكــر جــرأة .بــل وقــد
قــرأت ســابقا طلبــا ،أدهشــني قليــا .املــرأة تتطلــق
ألنهــا مل تعــد تشــعر بــيء تجــاه زوجهــا و تطلــب
الطــاق .يف الحقيقــة ،هــذا يوضــح أن أمــورا قــد تغــرت.
ففــي حــن كانــت املــرأة التــي تتعــرض للعنــف ال تجــرؤ
عــى طلــب الطــاق ميكــن إلحداهــن اآلن أن ترفــع دعــوى
طــاق ألنهــا مل تعــد معجبــة أو تحــب زوجهــا( ”.استشــاري
نفــي)
“انخفضــت القــدرة عــى التحمــل قليــا لــدى النســاء
كــا لــدى الرجــال .تســلك النســاء هــذا الطريــق
خاصــة بعــد أن تحصــل عــى قوتهــا املاديــة و تعتقــد
بأنهــا ليســت بحاجــة أحــد و لكــن يف ذات الوقــت لديهــا
أســباب محقــة.مل يعــد بامكانهــم تحمــل بعضهــم
البعــض كــا يف الســابق .هــل تعتقــدون أن األمــر
يف املــايض كان جيــدا ،ال مل يكــن كذلــك! كانــت
املــرأة تــذل ألنهــا مل تكــن متلــك القــوة
املادية( ”.قايض)
وفقــا ملنفــذي القانــون و الخــراء فــإن هنــاك عنــرا
آخــرا يؤمــن الحريــة املاديــة و هــو التوســع يف الخدمــات
التــي تقدمهــا الدولــة .بفضــل الضامنــات القانونيــة تشــعر
النســاء الضحايــا بأنهــن يف امــان أكــر يف نهايــة الــزواج.
إن أنظمــة مثــل تأمــن الدولــة الراتــب و النفقــة متنــع
النســاء اللــوايت تطلقــن مــن أزواجهــن مــن الوقــوع يف صعوبــات
ماديــة.
“لقــد بــدأ مالحظــة مفهــوم الدولــة االجتامعيــة
لــدى الشــعب .ال تبتعــدوا كثــرا ،قبــل
ســنة ،كانــت املــرأة تقــول مــاذا ســافعل إن
تطلقــت لــن أمتكــن مــن رعايــة طفــي .املــرأة
تعلــم أنهــا يف حــال تطلقــت فــإن الدولــة ميكــن
أن ترعاهــا .نحــن نقــوم بذلــك كمؤسســة ،األم
التــي تتطلــق نقــوم بتأمــن راتــب يكفــل
تعليــم أطفالهــا و رعايتهــم يف حــال
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مل يكــن لديها دخل( ”.خبري نفيس)
إن منفــذي القانــون و الخــراء يربطــون بــن عوامــل
امكانيــة وقــوع الطــاق وبــن وصــول الطــاق إىل حالــة
امكانيــة التقبــل مــن طــرف املجتمــع .إذ يعتقــد أن لالعــام و
وسائل االتصال املنترشة دور يف ذلك .بواسطة طرق التواصل هذه
يــرى النــاس ان الطــاق امــر حــدث ألنــاس آخريــن.
و يعتقــد أن مفهــوم الطــاق كجرميــة أصبــح جــزءا
من املايض.
“أصبــح أكــر مرشوع ّيــة .لقــد وصــل املجتمــع
إىل مرحلــة بحيــث أصبــح يقبــل بذلــك .ازدادت
نســب الطــاق ألن الطلــب أصبــح مرشوعــاً.
مل تعــد تبقــى املــرأة يف البيــت بعــد أن تتلقــى لكمــة
فيه(”.محامــي)
“كان املجتمــع ينظــر بســلبية تجــاه الطــاق .يف
حــال كانــت املطلقــة أم ،كانــت الترصفــات تجــاه
هــذه املــرأة ســلبية جــدا .و عــاوة عــى ذلــك
كانــت املــرأة تخــاف مــن الطــاق لكــن يف اآلونــة
األخــرة إمــا بواســطة الحداثــة أو التواصــل خــرج
النــاس مــن قوقعتهــم .مــع زيــادة هــذا النــوع
مــن التفاعــل و التواصــل العاملــي ،تتغــر نظــرة
األفـراد تجاه الحيــاة االجتامعية و الحياة( ”.خبري نفيس)
هنــاك عنــر آخــر يجعــل الطــاق ممكنــا و ال
يتــم تداولــه و بحثــه كثــرا و هــو زيــادة الفرديــة.
خصوصــا أولئــك الذيــن ميلكــون مســتوى عــايل مــن
التعليــم تظهــر لديهــم مطالــب مثــل تحقيــق الــذات و
االكتفــاء بالــذات دون الدخــول ضمــن بنيــة اجتامعيــة
كالعائلــة .يشــاهد هــذا لــدى فئــة محــدودة باألخــص
لــدى أولئــك الذيــن تلقــوا تعليــا عاليــا و الشــباب .ميكــن
وصفــه بأنــه نزعــة.
“إن حــدود التضحيــة لــدى اإلنســان تتعلــق بشــكل بســيط
بقــواه الخاصــة أيضــا .الفــرد القــوي ميكــن أال يتحمــل بعــض
األمــور( ”.قــايض)
“إن الـــدعاوى التــي اطلعــت عليهــا متتــد مــن
املطلقــن فــورا بعــد الزفــاف ،إىل املطلقــن حتــى
دون زفــاف ،إىل املطلقــن بعــد زواج دام أربعــن عامــا.
مل يعــد أحــد يتحمــل اآلخــر .مل يعــد أحــد يرغــب بتحمــل
اآلخر( ”.محامي)
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سن الزواج
العنف
املشاكل
اإلقتصادية
الخيانة

املجموع

قايض

محامي
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البيئة
القريبة

93

26

40

العدد

الواجبات
واملسؤوليات
املنزلية

66,7

العادات

فرق السن

األمراض

أخرى

62,4

عدم معرفة
الزوج
بالقدر
الكايف قبل
الزواج

القيم/
النظرة إىل
الحياة

61,3

العالقات
العاطفية

أسلوب
الحياة

47,3

الحياة
الجنسية

الحياة
العملية

زواج
األقارب
املستوى
العلمي

املشاكل
املتعلقة
باألطفال

20,4

76,9

15,1

12,9

69,2

15,1

10,8

69,2

14

10,8

50

14

7,5

3,2
4,3

2,2
3,2

1,1

26,9

19,2

19,2

11,5
11,5

7,7

65

7,7

3,9

52,5

7,7

7,7

3,9
3,9

0
0

0

30,8

60

خبري
محكمة

20
45

2,5

15
17,5

10
17,5

10

27

48,2
59,3

12,5

7,5

2,5
5

0
2,5

0

11,1
29,6

14,8
14,8

18,5
14,8

7,4

3,7
3,7

7,4

25,9
70,4

مــن الالفــت لالنتبــاه ظهــور الخيانــة كســبب للطــاق خصوصــا يف
الســنوات األخــرة .و فيــا يتعلــق بالخيانــة مل يالحــظ وجــود فــرق
كبــر بــن الرجــال و النســاء .عــادة ال تذكــر الخيانــة كســبب وحيــد .إذ
يعتقــد أن املصاعــب املاديــة ،عــدم التواصــل ،عــدم مامرســة الرجــل

55,6

“الرجــل يقــول أنــه يعمــل لكــن هــذا ال يكفــي ،أعمــل
بالحــد األدىن لألجــور ،أود أن تعمــل زوجتــي أيضــا
لكنهــا تقــول أنهــا ال تريــد ذلــك .لقــد رأيــت ملفــات كهــذه”.
(قــايض)

22,2

كــا أنــه متــت املالحظــة أنــه يف بعــض الحــاالت تكــون األرسة بحاجــة
إىل عمــل الزوجــن لتحقيــق الدخــل الــازم لــأرسة إال أن املــرأة ال
تقبــل ذلــك و ينجــم عنــه اختــاف يف وجهــات النظــر يــؤدي إىل
الطــاق.

22,2

“أعتقــد أنــه يف حــال التعميــم نجــد أن تســعني باملئــة
ســببها املشــاكل املاديــة؛ املشــاكل املاديــة تســاوي
ضعــف التعليــم .كالهــا مرتافقــان و ســبب لآلخــر .إذ أن
كال مــن ضعــف التعليــم و املشــاكل املاديــة تؤديــان إىل
بعضهــا البعــض و بالتــايل إىل إنهــاء الــزواج .هــذا بشــكل
أســايس .كــا أن هنــاك أســباب أخــرى كثــرة للطــاق
مثــل عــدم االخــاص و لكــن أساســا نجــد املصاعــب
املاديــة و ضعف التعليم( ”.قايض)

7,4

إن األســباب املاديــة تذكــر بكــرة بــن أســباب الطــاق.
بشــكل عــام يــرى الخــراء أن تكــرر املصاعــب املاديــة يضعــف
التواصــل و الديناميكيــة بــن األزواج .إن قســا كبــرا مــن
األزواج ال تعمــل فيــه النســاء و بالتــايل تقــع مســؤولية
تلبيــة االحتياجــات املاديــة لــأرسة عــى عاتــق الرجــل .و يف حــال
عــدم تأديــة الرجــل لوظيفتــه هــذه ألســباب مختلفــة أو عــدم
قدرتــه عــى تأديتهــا يثــر هــذا الحنــق بــن الطرفــن و يؤثــر
عــى تفهــم و احــرام الزوجــن بعضهــا البعــض و قــد يتطــور
الوضــع أحيانــا ليصــل إىل العنــف اللفظــي أو الجســدي .يف
هــذا الســياق ،وفقــا ملنفــذي القانــون و خــراء املحاكــم
ميكــن القــول أن هنــاك عالقــة بــن املصاعــب املاديــة و ظاهــرة
العنــف.

3,7

تــم ســؤال منفــذي القانــون عــن مالحظاتهــم حــول أكــر األســباب
التــي يتطلــق األطـراف مــن أجلهــا يف دعــاوي الطــاق التــي تــم البــت
فيهــا .وفقــا لذلــك فإنــه تــم ترتيــب أكــر األســباب عــى الشــكل
التــايل ،الخيانــة ،املصاعــب املاديــة ،العنــف و تدخــل البيئــة القريبــة
(الجــدول .)52

و املــرأة ألدوارهــم و اختــاف األفــكار هــي أســباب تــؤدي إىل
الخيانــة و الــذي ينتــج عنــه الطــاق.
“طــوال مامرســتي للمحامــاة ،نســبة خمســة عــر إىل
عرشيــن باملئــة مــن الدعــاوى لــدي تحتــوي عــى عنــر
الخيانــة .يف الغالــب فــإن األســباب هــي األســباب املاديــة و
تدخــل العائــات( ”...محامــي)
“إن الوضــع التعليمــي يؤثــر جــدا عــى العامــل املــادي،
فــإن تحدثنــا عــن هــذه املنطقــة فــإن االخــاص يــأيت بعدهــا
مــن حيــث األهميــة .هنــا و يف هــذه الحالــة يكــون الــزواج
مرحلــة مضطربــة جــدا؛ إذ ميــارس األزواج العنــف تجــاه
أحدهــم اآلخــر( ”...خبــر نفــي)
يالحــظ أن عــدم االخــاص قــد يظهــر لــدى الطرفــن.
لكــن هــذا الســبب يــؤدي إىل الطــاق بشــكل أكــر لــدى
الرجــال .إذ يالحــظ أن النســاء يظهــرن تفهــا أكــر يف هــذا
األمــر ،فطاملــا أن الــزوج يــؤدي واجباتــه تجــاه بيتــه فــإن
املــرأة غالبــا ال متيــل إىل الطــاق أمــا الرجــال فإنهــم يف حــاالت
كهــذه مييلــون فــورا إىل الطــاق.
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“بالنســبة للرجــال ،بشــكل عــام فــإن قــام الرجــل
باإلعالــة فإنــه يتــم تحملــه ..إذ أن النســاء يف هــذه
األمــور أكــر تفهــا .فبالرغــم مــن دخــول شــخص ثالــث
إىل حيــاة الــزوج ففــي حــال مل يــؤدي ذلــك إىل
خــراب نظــام املنــزل و ال إىل أن تحتــاج هــي و
أطفالهــا شــخصا آخــر فإنهــا متيــل إىل مواصلــة هــذا الــزواج”.
(قايض)
ومــن أهــم األســباب الرئيســية األخــرى التــي تكــون
ســببا يف الطــاق هــي تدخــل األقــارب يف الــزواج،
يعتقــد أن األقرتاحــات والضغــوط التــي تــأيت مــن شــيوخ األرسة
متنــع التواصــل يف مــا بــن الزوجــن ومتنــع تطــور الجانــب
الحيــوي لــدى الزوجــن .وهــذه الضغــوط أو التأثــرات التــي
تــأيت مــن شــيوخ األرسة آخــذة يف الظهــور مــن عــدة
عوامــل .أولهــا هــو األتصــال املكثــف مــن قبــل الزوجــن مــع
األم واألب حتــى بعــد الــزواج .باإلضافــة إىل كــون شــيوخ األرسة
لهــم أولويــة الــرأي يف مختلــف جوانــب الحيــاة كجــزء مــن
الثقافــة الرتكيــة ،وبغــض النظــر عــن الحالــة األقتصاديــة
والتعليميــة فهــذا الوضــع ينطبــق عــى معظــم األرس.
إال أن الصعوبــات املاديــة التــي ميــر بهــا الزوجــن تزيــد
مــن تأثــر األرسة عــى الزوجــن ،األزواج الذيــن يطلبــون
الدعــم مــن أرسهــم مــن أجــل حــل مشــاكلهم املاديــة
يفتحــون املجــال أمــام شــيوخ األرسة للضغــط والتأثــر
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عــى زواجهــم .والعنــر األخــر مــن أســباب تأثــر األرسة
عــى الزوجــن هــو مــا نــراه يف بعــض املحافظــات مــن منــط
العيــش الــذي تســمى ب (شــقة األرسة ) أو مبنــى األرسة،عــادة
مــا تــأيت املــرأة إىل هــذه الشــقة كعــروس وتحــاول أن تجــد
مكانهــا الخــاص بــن النظــام اإلجتامعــي املؤلــف مــن شــيوخ
األرسة مــن حــم وحــاة وعمــة وعم،وقبــل تــويل املــرأة
دورهــا كمــرأة مــع زوجهــا وتــويل الرجــل دوره كــزوج مــع
زوجتــه  ،يضطــرون عــى تــويل أدوار أخــرى  ،ويف هــذا النمــط
مــن العيــش يصعــب عــى الشــخص رؤيــة زوجتــه كرشيكــة
تســانده يف حياتــه .ويضظــر الزوجــن إىل األهتــام واألســتامع
إىل مــا تقولــه األرسة أكــر مــا يهتمــون بأنفســهم،ويصبحون
عاجزيــن عــن العيــش مســتقلني عــن أرسهــم .انعــدام
الخصوصيــة بــن الزوجــن يف الوقــت نفســه قــد تؤثــر
أيضا عىل العالقة الجنســية بني الزوجني.
“أعتقــد أن األزواج عندمــا يتزوجــون بــدون معرفــة بعضهــم
البعــض فــأن العوامــل االقتصاديــة واألرسة تؤثــر عليهــم.
بشــكل عــام فــإن الدعــاوى التــي تــأيت إلينــا ســتني يف املئــة
منهــا ،باإلضافــة إىل عــدم تفاهــم الزوجــن ،تكــون بســبب
تأثــر األرسة عــى الزوجــن ،ويف حــال تدخــل األحــوال
األقتصاديــة يف هــذا املعنــى فــأن تأثــر األرسة يكــون أكــر،
ألن الزوجــن بشــكل عــام يذهبــون إىل والديهــم للحصــول
عــى املســاعدة”( .محامــي(
“ال توجــد عائلــة مســتقلة واألرس متشــابكة جــدا ،واألقــارب
يتدخلــون يف الــزواج بــل حتــى الحــي كلــه يتدخــل يف
الــزواج .ويقولــون بأنــه توجــد الكثــر مــن الطــرق
والجامعــات هنا،ويــأيت األزواج ويقولــون يل ياأســتاذ
إن زوجتــي ذهبــت إىل الجامعــة الفالنيــة فحصــل
كــذا  ،إن زوجــي ذهــب إىل الطريقــة الفالنيــة
فحصــل كــذا ..مــن هــذا القبيل..يعنــي ليــس هنــاك نــواة
للعائلــة هنــا” (.خبــر خدمــات إجتامعيــة(
“إن هــذا منتــر لدينــا يف املدينــة عــادة مــا تأخــذ
األرسة شــقة كاملــة ،ويخصصــون طابقــا ألوالدهــم وعــادة
الدعــاوى التــي تــأيت إلينــا إمــا أن تكــون األم يف الطابــق
العلــوي أو يكــون األب يف الطابــق الســفيل مــن العائلــة.
فهــذه هــي األولويــة بالنســبة يل .التدخــل الكثــر يف
العائلــة” ( .مــريب(
والســلبية األخــرى هــي املشــاكل مــع األرسة إن هــذه
التوتـرات بــن الزوجــن تأخــذ صعوبــة يف األصــاح ومــدة أطــول
للوصــول إىل حــل.إن األزواج لهــم القــدرة عــى إصــاح نقــاط
الخــاف فيــا بينهــم ،بينــا يتحــول هــذا األمــر إىل أزمــة عنــد
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تدخــل األرسة.
“الــزوج يعيــش خالفــا مــع حمــوه أو حامتــه ويعيــش
خالفــا مــع زوجتــه مثــا .رمبــا يســتطيع أن يغــض
الطــرف عــن الخــاف مــع زوجتــه ويســتطيع إصــاح املشــكلة
.إال أن الخــاف الــذي يكــون مــع الحمــو أو الحــاة فهــذا
مــا ال يتحملــه الــزوج وال يســتطيع تجاهله.وهنــا يحــدث
األنقطــاع” ( .محامــي(
بعــض الخــراء يعتقــدون أن عــدم التواصــل هــو أكــر
املشــاكل األساســبة يف الــزواج .إن التواصــل الصحيــح بــن
الزوجــن يكــون ســببا قويــا يف الوقــوف بوجــه املشــاكل
التــي تعرتضهــم يف حياتهــم ومينــع حصــول الطــاق .الخــراء
يعتقــدون أن تدخــل األرسة يف حيــاة الزوجــن مينــع التواصــل
فيــا بينهــم .التدخــات الخارجيــة يف الــزواج تصعــب
التواصــل بــن الزوجــن أنفســهم“.أنا أعتقــد بــأن املشــكالت
األساســية هــي التواصــل ثــم املشــكالت الجنســية .اعتقــد أن أثــر
األقتصــاد عــى الطــاق ضئيــل جــدا ،ألن الوضــع االقتصــادي ال
يتغــر مــع الــزواج .فمثــا إن كنــت قرويــا مــاذا سأفعل،ســأتزوج
مــن قرويــة مثــي .طبعــا ألن وضعــي األقتصــادي واضــح،
هــذ ال يســبب مشــكلة .إن كان التواصــل جيــدا فــإن مئــة
لــرة تكفــي للمعيشــة ،أمــا إن كان التواصــل ســيئا فــإن
تريليونــا ال يكفــي ملنــع حــدوث الطــاق” (.خبــر خدمــات
إجتامعيــة(
وفقــا للمكلفــن بتنفيــذ القانــون وخــراء املحاكــم فــإن
الســبب األخــر املــؤدي للطــاق هــو عــدم القيــام ب
(املهــام والواجبــات املنزليــة ( .إذا كنــا ســنتحدث عــن
املــرأة يف تعريفهــا للواجبــات :أن تقــوم بتنظيــم البيــت
،وتربيــة األطفال،واألعتنــاء مبالبــس الــزوج،واألكل وغريهــا..
وأحيانــا األعتنــاء بالحمــو والحــاة يف األرس الكبــرة ،أمــا تعريــف
املهــام أو الواجبــات بالنســبة للرجــل فإنــه توفــر ســبل العيــش
لــأرسة.
“يف كثــر مــن العوائــل عــدم القيــام مبهــام املنــزل وواجباتــه
أو قلــة الدخــل العائــي مــن املســتوى املطمــوح إليــه يفتــح
بــاب الطــاق” ( .قــايض(
بعــض خــراء املحاكــم ينبهــون أن دعــوى عــدم القيــام باملهــام
والواجبــات قــد تكــون حجــة أو ذريعــة للتغطيــة عــى أســباب
أخــرى.
“الرجــل عندمــا يفتــح قضيــة طــاق فهــو يكــون ناويــا أن
يتــزوج أمــرأة أخرى،فهــو يف هــذه الحالــة ال يقــول “أننــي

ســأطلق أمــرأيت ألتــزوج إمــرأة أخــرى” إمنــا يحــاول تغطيتهــا
بقولــه بأنهــا التقــوم باملهــام والواجبــات الزوجيــة”  (.خبــر
نفــي(
ويبــن مطبّقــوا القوانــن أن العنــف مــن أهــم أســباب الطــاق.
عــادة يوضــح الخــراء بــأن العنــف املســتمر لفــرة طويلــة ضــد
املــرأة يــؤدي إىل الوصــول إىل نقطــة الطــاق .إن العنــف ميكــن
أن يحصــل يف أيــة عائلــة ولكــن العوائــل ذات الدخــل األجتامعــي
واألقتصــادي املنخفــض تكــون أكــر عرضــة لهــذه املشكلة.الشــدة
بجميــع جوانبهــا الجســدية والنفســية واألقتصاديــة والجنســية
تكــون ســببا يف حصــول الطــاق.
“إن أكــر األشــياء التــي تواجهنــا هــي الخيانــة والعنــف .
وهنــاك أمــر أخــر نواجهــه هــو العنــف النفيس،نعــم نعــم
العنــف والضغــط النفــي .مثــل األزدراء واإلهانــة والتحقــر
..اآلن إن تعريــف الخيانــة أو العنــف الجســدي واضــح ،إال
أنــه مــن الصعــب وضــع تعريــف للعنــف النفيس،ولكــن نــرى
بشــكل ملمــوس أنــه يصبــح ســببا للطــاق .تعــال ولننظــر
هنــاك الكثــر مــن الشــدة تطبــق( ”.محامــي(
“يتوجــب علينــا أن نقــوم بتوعيــة البــر مبشــكلة العنــف
هــذه ،وخصوص ـاً توعيــة وتعليــم الرجــال .أنــا أعتقــد بــأن
هــذا الســبب يــأيت يف مقدمــة أســباب الطــاق .تطبــق عــى
املــرأة العنــف األقتصــادي وال يعطــى لهــا املــال،إن مل تكــن
لهــا عمــل فكيــف لهــا أن تعيــش  ،وال يعطــى لهــا املــال مــن
أجــل تربيــة صغارهــا ،وهنــاك مشــكلة يف جانــب العنــف
الجنــي أيضا(”.قــايض(
بعــض املســؤليني عــن تنفيــذ القوانــن وخــراء املحاكــم يــرون
بــأن الســبب األخــر للطــاق هــو الــزواج املبكــر .إن الــزواج
املبكــر هــو الــزواج قبــل الوصــول إىل ســن الرشــد والوعــي أي
قبــل إكــال الثامنــة عــر مــن العمــر ،وهنــا ال يكتمــل هويــة
الشــخص بشــكل تــام ،ومبعنــى أخــر يحمــل معنــى (الــزواج
بــدون معرفــة) الشــخص املقابل.ومــن أجــل تجنــب هــذا النــوع
مــن املشــاكل ينصــح الشــخص بعــدم اإلقــدام عــى الــزواج بــدون
معرفــة أنفســهم وأزواجهــم عــى حــد ســواء.
وهنــاك رأي يقــول ”:فلنــزوج الفتــاة أو الشــاب يف عمــر 17
لــي ال يقــع يف الطــرق الســيئة  .يــأيت العروســان ويعيشــان
مــع أربــع أو خمســة أشــخاص يف املــكان نفســه مــن حمــو
أو حــاة أو كنــة وغريهــم .الفتــاة التــي تبلــغ مــن العمــر
 17عامــا بعــد أن كانــت فتــاة العائلــة املدللــة واملحبوبــة
يتوجــب عليهــا أن تســتمر بهــذا الــدور وأن تكــون عروســا
وأن تكــون قريبــة مــن أهــل العــروس وأن تصبــح زوجــة يف

الوقــت نفســه .وعندمــا تتعــر الفتــاة ال يوجــد مــن يســاندها
يف ذلــك املحيــط  ،ولذلــك نــرى بــأن العالقــات املتبادلــة
بــن الطرفــن ترتاجــع وتــؤدي إىل الطــاق.يف الواقــع هنــاك
حاجــة إىل تقديــم املشــورة قبــل الــزواج( ”.خبــر خدمــات
إجتامعية(
“ال ميتلــك الشــباب القـرار الــكايف يف الــزواج بالشــكل التقليدي
عــن طريــق الطلــب مــن طــرف االهــل ونقــوم يف االســاس
بتنشــئة افــراد يف املجتمــع مــن االفــراد الذيــن ال ميتلكــون
صفــات شــخصية متطــورة بالنســبة اىل العائــات .ونقــوم بعــد
ذلــك بتزويــج هــؤالء االف ـراد وتحميلهــم اعبــاء اضافيــة اكــر!
ال يســتطيعوا تحملهــا( ”.خبــر نفــي)
تــم تحديــد بعــض االســباب التــي تتســبب يف انهــاء الحــاالت
الزوجيــة مثــل اللهــو الليــي ورشب املرشوبــات الكحوليــة
والعــادات الســيئة االخــرى ،وخاصــة بالنســبة اىل املختصــن هــذه
االســباب مــن بــن االســباب التــي يتــم ذكرهــا بشــكل اكــر مــن
طــرف الســلطات التنفيذيــة.
“اهــم أمــر هــي حيــاة اللهــو الليــي .ال يقــوم االشــخاص
بــرف نفودهــم مــن اجــل اطفالهــم ،ولكــن يقومــون برصفهــا
عــى املالهــي الليليــة .هــذا ســبب مــن االســباب االساســية.
واللهــو والحيــاة الليليــة عــادة مــن االســباب الرئيســية للطــاق
يف بعــض الرشائــح املجتمعيــة .لــن اعطــي اســاء ،هنــاك
بلــدة يحــدث فيهــا الطــاق بــن االزواج بشــكل كامــل بســبب
اســتهالك الكحــول( ”.خبــر نفــي)
وتــم باالضافــة اىل ذلــك ســؤال مطبّقــي القانــون عــن
اســباب الطــاق باالضافــة اىل عالقــة الطــاق بالحالــة
االقتصاديــة  SESواملســتوى التعليمــي والعمــر والجنــس
واالسباب االخرى الشخصية التي تعود اىل االفراد.
ال يعتقــد مطبّقــوا القانــون والخـراء بــأن  SESتشــكل حيـزا هامــا
يف مواضيــع الطــاق بــن االشــخاص ،وخاصــة يف بعــض الرشائــح
املحــددة مــن املجتمــع .ولكــن يؤثــر كل مــن املســتوى التعليمــي
والحالــة املاديــة لالفـراد عــى االســباب التــي مــن شــأنها التســبب
يف الطــاق .ونشــهد بشــكل عــام بأنــه ليــس هنــاك ميــول للطــاق
بــن النســوة الــايت ينتمــن اىل الرشيحــة التــي ال متتلــك SES
املرتفعــة ،او بســبب الضغــط االجتامعــي مــن اجــل عــدم اج ـراء
الطــاق .بالنســبة ملطبّقــي القانــون ،هنــاك العديــد مــن االســباب
املســببة للطــاق يف هــذه الرشائــح مثــل العنــف داخــل االرسة
والــزواج املبكــر واملشــاكل املاديــة االخــرى .مــع انــه ميكــن عيــش
العديــد مــن املشــاكل داخــل االرسة يف املجتمــع ،ميكــن القــول
ان هــذه الحــاالت منتــرة بشــكل اكــر يف الرشائــح ذات SES
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املنخفضــة .ويتــم شــهود حــاالت اكــر للطــاق يف العائــات التــي
تشــهد عنفــا داخليــا .امــا العنــر االخــر الــذي مــن شــأنه التســبب
يف الطــاق يف الرشائــح ذات  SESاملنخفضــة هــو الــزواج عن طريق
الشــباب مــن دون معرفــة الطــرف االخــر بشــكل جيــد .ويف مثــل
هــذه الحــاالت يتعــرض االط ـراف بشــكل مبكــر اىل خيبــة األمــل
بســبب هــذه الحــاالت التــي يتــم عيشــها يف اول ايــام الــزواج وهــو
االمــر بتســبب يف حــدوث الطــاق .وتعتــر الخيانــة الزوجيــة يف
رشائــح  SESاملنخفضــة واختــاف االراء وعــدم ادارة املمتلــكات
بشــكل مناســب ،وهــي مــن االمــور التــي تتســبب يف حــدوث
الطــاق بشــكل اكــر مــن رشائــح  SESاملنخفضــة .ويقــول مطبّقــوا
القانــون والخــراء ان االشــخاص يف هــذه الرشيحــة ميتلكــون
امكانــات ماديــة جيــدة لذلــك ميكــن لهــم اعطــاء الق ـرار حــول
الطــاق بشــكل اســهل .ويتــم التأكيــد اىل انــه يتــم شــهود العديــد
مــن حــاالت الطــاق بــن االطـراف مــن رشائــح  SESالعاليــة عــن
طريــق التفــاوض واالتفــاق بــن االف ـراد.
“ميكــن ان يكــون املســتوى الثقــايف وتأمــن االحتياجــات
البســيطة ،واالســتقرار يف الحيــاة الزوجيــة مــن العوامــل
الكافيــة مــن اجــل إســتدامة الحيــاة الزوجيــة ،ولكــن ال يتفــق
االطـراف الــذي ميتلكــون مســتوى تعليمــي عــايل يف العــادة يف
االفــكار ،وعــادة مــا يتســبب هــذا االمــر يف حــدوث حــاالت
الطــاق وانهــاء الحيــاة الزوجيــة بــن االطــراف( ”.قــايض)
“يقــوم خريجــو الجامعــات بالطــاق بشــكل كبــر .وذلــك
ألنهــم يجــرأون عــى القيــام بذلــك .كــون انــه يف حــال تــم
تقييــم املشــكلة ســوف نــرى ان االشــخاص الذيــن يعيشــون يف
نفــس املنــزل ال يتفقــون يف بعــض الحــاالت .واملــرأة التــي ال
تعمــل تواجــه نفــس الــيء ايضــا ولكــن تســكت يف العــادة
وتصمــت لــي ال تتعــرض اىل املشــاكل( ”.محامــي)
“تحــدث العديــد مــن حــاالت الــزواج بســبب عــدم معرفــة
االشــخاص مــن اصحــاب الدخــل املنخفــض بشــكل جيــد ودون
التفاهــم بشــكل مســبق واعطــاء قـرار الــزواج بشــكل رسيــع”.
(محامــي)
وميكــن رؤيــة العديــد مــن الفروقــات يف الفئــات العمريــة يف
تحديــد اســباب الطــاق .والفكــر العــام لــكل مــن مطبقــي
القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة وخ ـراء املحاكــم هــو
ان الشــباب مييلــون اىل الطــاق بشــكل كبــر .وميتنــع االشــخاص
مــن اصحــاب الفئــات العمريــة املتوســطة عــن الطــاق يف العــادة
بســبب وجــود االطفــال ولكــن يحــدث الطــاق يف العــادة بســبب
حــدوث االســباب القرسيــة .ويقــول مطبقــي القوانــن مــن
ممثــي الســلطات التنفيذيــة وخــراء املحاكــم ان االشــخاص
مــن اصحــاب الفئــات العمريــة املتقدمــة عــادة ينتظــرون منــو
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االطفــال ووصولهــم اىل حالــة يعتمــدون فيهــا عــى انفســهم
ويقومــون بالطــاق بعــد ذلــك .ويلعــب االطفــال يف هــذه الحالــة
دورا هامــا يف اعطــاء الق ـرار حــول الطــاق مــن طــرف الزوجــن.
ويعتقــد مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة
وخــراء املحاكــم ان الفــرات التــي ال ميتلــك يف االطـراف لالطفــال
او التــي يغــادر يف االطفــال املنــزل هــي مــن اكــر الفــرات التــي
يشــهد فيهــا االفــراد الطــاق.

“يحــدث هنــاك ملل يف الـــعادة يف االعامر الـــمتوسطة بســبب
الـــعالقات الـــتي تســتمر لفــرة طويلــة مــن الـــزمن .حيــث ال
ميكــن مصادفــة ادعــاءات مــن قبيــل يقــوم بــريب كل يــوم يف
مثــل هــذه الـــحاالت الـــزوجية .ولكــن يــأيت االطـراف بســبب
الـحالـــة الـــنفسية الـــتي تنتــج عــن الـــعيش الـــمشرتك لفــرة
زمينــة طويلــة ،ويقــوم االط ـراف يف هــذه الـــحاالت االتفــاق
قبــل الـــطالق بشــكل عــام( ”.محامــي)

متثيــل نســبة  ٪ 97مــن حــاالت الـــطالق الـــتي تحــدث (وزارة
الـــعدل 2013ب) .حيــث وجــد بنــاءا عــى بيانــات عــام 2013
ان دعــاوي الـــطالق الـــمتعلقة حــول الـــفراق وعــدم
تأســيس الـــحياة الـــمشرتكة مــن جديــد ،والـــزنا والـــنزاع الـــفكري
وتعريض الـــحياة للخطر ،والـــترصفات الـــسيئة واملهينة ،واالسباب
الـــخاصة االخــرى تشــكل نســبة  ٪3فقــط مــن حــاالت الـــطالق يف
الـمجموع.

“مــا نواجهــه يف العــادة هــو مايــي :تشــهد نســب الطــاق
زيــادة يف خــال اول خمســة ســنوات ،حيــث انــه ال ميكــن
الحــ ّد مــن الترصفــات الحــادة الحــد االطــراف خــال فــرة
التأقلــم التــي يعيشــها االطـراف وال يتفقــون .امــا يف املســنني
فيحــدث مايــي .هنــاك مشــاكل منــذ بدايــة الــزواج ،هنــاك
عنــف ،ولكــن مل يحــدث الطــاق بســبب وجــود االطفــال
عــى الرغــم مــن وجــود العنــف الكالمــي .األن وصــل الــكل
ـن متقــدم ،وامتلكــوا عملهــم الخــاص ،ويقــوم االبويــن
اىل سـ ّ
عادةانهــم ال يريــدون تحمــل الطــرف االخــر بشــكل اكــر
وعــادة مــا يحــدث الطــاق”( .خبــر نفــي)

ويقــول مطبقــي الـــقوانني مــن ممثــي الـــسلطات الـــتنفيذية
وخــراء الـــمحاكم ان هنــاك بعــض الـــفروقات يف اســباب فتــح
دعــوات الـــطالق بــن الـــرجل والـــمرأة .بنــاءا عــى ذلــك تقــوم
الـــنسوة بفتــح دعــوات طــاق بشــكل اكــر مقارنــة مــع الـــرجال.
والـــسباب الـــعام يف عــدم قيــام الـــرجال بفتــح دعــوات الـــقضاء
هــو عــدم قيامهــم يف الـــعادة بتلبيــة االحتياجــات الـــعائدة
الـــى الـــعائلة والـــزوجة .ويقــول مطبقــي الـــقوانني مــن ممثــي
الـــسلطات الـــتنفيذية والـــخرباء ان ما يطلبه الـــرجال يف الـــعادة
ال يالقــي مبــدأ الـــمساواة بــن الـــطرفني ،وان الـــرجال ينظــرون
عــادة الـــى الـــنساء عــى انــه يجــب تقديم الـــخدمة مــن طرفهن
وهنــاك بعــض االنتقــادات يف هــذا الـــسياق .امــا الـــسبب يف
الـــطالق عنــد الـــنساء يكــون ذو مصــدر نفيس او بســبب الـــعنف
الـــجسدي او االقتصــادي وعــدم قيــام الـــزوج بتنفيــذ مســؤولياته
الـاملـــية تجــاه االرسة.

وهنــاك بضعــة اســباب لهــذه الـحالـــة .أول يشء
هــو ان الـــادة واســعة الـــنطاق وانهــا تضــم يف محتواهــا
الـــعديد مــن الـــمواضيع الـــمتعلقة حــول الـــطالق .ووجــد أنــه
يف حــال تــم فتــح الـــادة يف دعــوة عامــة ســوف يتــم تخفيــض
الـــحاجة الـــى االدلــة يف مثــل الـــادة رقــم 166
مــن الـــمواد الـــعامة ويتــم تفضيــل هــذه الـــمواد عــى
الـــمواد الـــخاصة االخــرى .كــون انــه يتــم فتــح
الـــدعاوى بنــاءا عــى الـــمواد الـــعامة يتــم اطالـــة فــرة
الـــدعوة يف بعــض الحــاالت وهنــاك انتقــادات عديــدة
يف هذا الـــشأن .عىل سبيل الـــمثال يف الـــدعاوى الـــقضائية الـــتي
تتضمــن الـــخيانة ،وكــون ان فــرة الـــحصول عــى االدلــة ســوف
تكــون صعبــة ولذلــك ســوف يتــم اســتخدام مــادة الـــخيانة بــدال
مــن الـــزنا ويتــم اســتخدام حجــة عــدم الـــقدرة عــى الـــعيش
الـمشرتك.

“هنــاك تطلعــات يف الـــدرجة االوىل مــن طــرف الـــنساء مــن
الـــناحية االقتصاديــة بشــكل طبيعــي .وبالـــنسبة للرجــل ،فهو
يــرى بــأن الـــمرأة تحــت امرتــه بشــكل كامــل ،وانــه يجــب
عليهــا مراعــاة الـــجميع يف الـــعمل والـــعائلة .يجــب عليهــا
الـــعناية باالطفــال ولكــن ال يجــب ان يكــون لها ايــة تطلعات.
ولكــن الـــمرأة تريــد ان يتــم قبولهــا كمــرأة .والـــرجل ال يقبل
ذلــك ،ويعامــل الـــمرأة معاملــة انســان مــن الـــدرجة الـــثانية
ويتــم عيــش الـــمشاكل بســبب ذلــك( ”.محامــي)

“ال نصــادف عــادة الـــمواد الـــخاصة يف الـــتطبيقات
الـــموجودة .ولكــن مــن جهــة اخــرى يف حــال تــم اســتخدام
الـــمواد الـــخاصة يف الـــدعاوى الـــقضائية ،ســوف ميكــن ان
تســهم هــذه الـــمواد يف الـــتمكن مــن انهــاء الـــدعاوى
الـــمفتوحة بشكل سهل والـــوصول الـى الـــنتائج بشكل ارسع.
الـــخيانة الـــزوجية عــى ســبيل الـــمثال ...يف حــال الـــوصول
الـــى ادلــة مملوســة حــول الـــخيانة الـــزوجية يف منــزل مــال،
ســوف يتــم يف هــذه الـحالـــة ع ّد الـــخيانة الـــزوجية ســببا من
اجــل الـــطالق بــدال مــن الـــزنا ،واســتخدام حجة عدم الـــقدرة
عــى الـــعيش الـــمشرتك( .قايض)

ويعتقــد مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة
وخــراء املحاكــم ان هنــاك اختالفــات يف حــدوث الطــاق بنــاءا
عــى الفئــات العمريــة املختلفــة .ومــن االســباب التــي تتســبب
يف الطــاق بالنســبة اىل الشــباب هــي الخيانــة الزوجيــة ،وعــدم
الوصــول اىل الرضــا الجنيس/عــدم التأقلــم ،وعــدم الحصــول عــى
االمــور املرغــوب بهــا ،والفروقــات الفكريــة والحياتيــة ،واملشــاكل
االقتصاديــة ،والتأثــر الســلبي للعائــات عــى الزوجــن ومــا شــابه
ذلــك .وميكــن ان يكــون صعوبــة العيــش املشــرك والعنــف
وامللــل الحاصــل بــن الزوجــن مــن اســباب حــدوث الطــاق يف
االعــار الكبــرة.
“يف الدعــوات القضائيــة التــي قمــت بفتحهــا رأيــت ان ســبب
الطــاق يف الحــاالت الزوجيــة التــي تكــون يف عامهــا  1وذلــك
بســبب عــدم ايفــاء الوعــود مــن طــرف الــزوج وتدخــل
العائــات بــن الزوجــن .واعتقــد ان الشــخصني الذيــن
ميتلكــون خلفيــات ثقافيــة مختلفــة ال ميكــن لهــم باالســتمرار
يف حياتهــم الزوجيــة أكــر مــن  1عــام( ”.محامــي)
“وتتشــكل حــاالت نفســية ج ّديــة بســبب حــدوث الطــاق يف
العــام االول .العنــف الشــديد او الترصفــات املفرطــة ..النامذج
التــي نشــهدها مــن اجــل اعطــاء القــرار حــول الطــاق يف
اول ثالثــة اشــهر هــي كــا ذكرنــا .وميكــن ان يكــون الجنــس
عامــا مؤث ـرا ايضــا .حيــث ميكــن يف هــذا الســياق ان تنتهــي
الحيــاة الزوجيــة بســبب طلــب طــرف مــا مــن الطــرف االخــر
القيــام ببعــض االشــياء التــي ال يقبــل القيــام بهــا( .محامــي)

“وتكــون مربّرات الـــنسوة عادة الـــعنف ،اما مربرات الـــرجال
فهي يف الـــعادة عدم الـــعنابة بشكل كايف يف الـــمنزل .وال يتم
الـــلقاء فيــا بينهــم بــأي شــكل مــن االشــكال” (خبــر نفيس)
 .3.2.10األســباب التــي يتــم توضيحهــا بشــكل رســمي يف
دعــاوى الطــاق
يقــول ممثلــو الـــسلطات الـــتنفيذية ان معظــم حــاالت الـــطالق
الـــتي تأيت الـــيهم عادة ما تأيت ضمن االســباب الـــواردة يف الـــادة
رقــم  166والـــتي تضــم االمــور الـــمتعلقة حــول عــدم الـــقدرة
عــى عيــش بشــكل مطلــق .بنــاءا عــى الـــبيانات الـــقادمة مــن
وزارة الـــعدل يف عام “ 2013ان اهتزاز اسس الـــعالقات الـزوجية”

“يجــب ان تكــون هنــاك ادلــة كافيــة لديــك مــن اجــل اثبــات
الـــمواد الـــمتعلقة اال يف حــاالت الـــعنف االرسي .يف حــال تــم
الـــحديث عــن الـــزنا ،ســوف تظهــر هنــاك حالـــة الـــعثور عىل
الـــقامئني بذلــك ...ويجــب الـــحصول عــى صــور مــن اجــل
اثبــات هــذا االمــر ،ويجــب ان يكــون الـــشهود ج ّيديــن للغايــة
يف هــذه الـحالـــة .اي ســوف يتــم تحديــد الـــنفس بســبب
الـــدعوة الـــمفتوحة مــن االســباب الـــسفلية فقــط .ولكــن
عندمــا يقــال ان هنــاك وضــع عــدم قــدرة الـــعيش بشــكل
غــر ممكــن ســوف يتــم احتــواء كل االمــور بهــذا الـــشكل”..
(محامــي)
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يعتقــد ممثلــو الـــسلطات الـــتنفيذية انــه يف حــال تــم فتــح
الـــدعاوى الـــقضائية سوف تكون الـــمشاكل الـــتي ســوف يعيشها
االزواج متطابقــة .ولكــن ،ســوف تكــون هنــاك بعــض االســتثناءات
كــون انــه ال ي ـراد منافشــة بعــض االمــور يف الـــمحكمة .حيــث ال
تريــد الـــمرأة الـــتي تتعــرض الـــى الـــعنف ان يعــرف هــذا االمــر
مــن طــرف الـــمحيط االجتامعــي الـــذي حولهــا ،ويف هذه الـحالـــة
ال يتــم اضافــة الـــعنف الـــى اســباب الـــدعوة الـــقضائية .وبنفــس
الـــشكل الـــوضع مشــابه يف حالـــة الـــمشاكل الـــجنسية ،يف حــال
الـــخيانة الـــزوجية او االزعاج الـجنيس ال يريد االشخاص يف الـعادة
ان يتــم ســاع هــذا االمر من طــرف الـــمحيط االجتامعي ،والـــذي
ميكــن ان يؤثــر عــى ســمعة الـــشخص او عــى ســمعة اطفالـــه،
واالمــور الـــتي يخجــل مــن ذكرهــا يف الـــمحكمة ،ولذلــك اليتــم
اضافــة هــذه االمــور الـــى اســباب الـــدعوة الـــقضائية .ويطلــب
الـــمحامون يف مثــل هــذه الـــحاالت اعطــاء الـــقرار حــول وضــع
رسيــة عــى الـــدعوة ،ويجــب يف هــذه الـحالـــة الـــحصول عــى
موافقــة الـــموكل يف حالـــة االضافــة الـــى الـــدعوة .وخاصــة يف
حــاالت الـــطالق عــن طريــق االتفــاق بــن الـــطرفني ،ســوف ميكــن
ان يتــم الـــتسبب يف حــال تــم ذكــر الـــمشاكل الـــتي يتــم عيشــها
بشــكل مفصــل ان يــؤدي يف هذه الـحالـــة الـــى اعطاء الـــقرار من
طــرف الـــمحكمة حــول الـــطالق.
“ميكــن ان تكــون هنــاك مشــاكل جنســية ضمــن الـــعائلة،
وبالـــطبع ال تريــد الـــمرأة يف مثــل هــذه الـــحاالت اعطــاء
معلومــات عــن هــذا االمــر بطبيعــة الـــحال .يعتــر هــذا
االمــر عامــا هامــا جــدا يف الـــدعوة الـــقضائية ولكــن يجــب
اســتخدامه بشــكل حــذر يف هــذه الـــحاالت .وذلــك كــون انــه
ميكــن الـــتسبب بالـــرر لالطفــال ،وميكــن الـــتسبب بالـــرر
للعالقــات داخــل االرسة .وطبعــا يف هــذه الـــحاالت نســال عــن
إذن الـــموكل بشــكل مؤكــد ولكــن يف اغلــب االحيــان يطلــب
ان ال نقــول ذلــك( ”.محامــي)
“يتــم االســتناد يف الـغالـــب الـــى الـــعنف .انا لو كنــت محامي
لقمت بفتح الـــدعوة الـــقضائية بسبب الـــعنف وعدم الـقدرة
عــى الـــعيش بشــكل مشــرك .وذلــك كــون انــه ال ميكــن اثبات
االســباب االخــرى( ”.قايض)
“الـــسبب االول ان معظمهــم ميتلكــون االطفــال .ويتــم رؤيــة
هــذه الـــملفات بشــكل مؤكــد مــن طــرف االطفــال .والـــسبب
الـــثاين الـــرغبة يف انهــاء الـــموضوع بشــكل رسيــع .الـــسبب
الـثالـــث الـــخجل .الـــمحكمة تحتــوي عــى منصة كبــرة وفيها
الـــعديد مــن الـــقضاة وكاتب يقــوم بتدويــن كل يشء .وتخجل
الـــمرأة لهــذا الـــسبب الـــوقوف امــام هــؤالء االشــخاص
والـــحديث عــا جــرى .وملــاذا يجــب عليهــا اخبارهــم بــكل
يشء خــاص بهــا .هنــاك مشــاكل عديــدة مــن الـــناحية
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الـــجنسية( ”...خبــر اخدمــات اجتامعيــة)
 3.10تقييــات التطبيقــات القانونية املتعلّقة بالطالق
 .1.3.10فــرة دعوى الطالق
بنــاءا عــى الـــبيانات الـــصادرة مــن طــرف وزارة الـــعدل
لفــرة (-2014أ) وجــد ان هنــاك زيــادة يف عــدد الـــدعاوى

الـــقضائية لــدى محاكــم الـــعائلة يف الـــفرتة الـــممتدة بــن عامــي
 .2013 -2003حيــث ان هنــاك قفــزة يف عــدد الـــدعاوى
بشــكل خــاص بــن عامــي ( 2003-2004مــن  106.006الـــى
 213.130دعــوة قضائيــة) واســتمر الـــتزايد بعــد عــام 2007
ووصــل الـــعدد بالـــمجموع الـــى  334.426يف عــام .2013
ووجــد بنــاءا عــى الـــتزايد يف عــدد الـــدعاوى الـــقضائية انــه
حــدث تخفيــض يف فــرات الـــدعاوى الـــقضائية اعتبــارا مــن
عــام .2010
.

الرسم البياين  .6عدد دعاوى الطالق ومتوسط عدد أيام الدعاوى التي حدثت يف محاكم األرسة يف الفرتة مابني 2013-2003
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ولكــن يف حــال تــم الـــنظر الـــى الـــمجموع ســوف نــرى ان هناك
تزايــد كبــر يف اعبــاء محاكــم الـــعائلة بشــكل كبــر يف اخــر 10
ســنوات .حيــث وصــل عــدد الـــدعاوى الـــقضائية الـــتي ينظــر
إبتــداءاً-مــن6
فيهــا كل قــايض الـــى عــدد  1.858لــكل قــايضاﻟﺸﻜﻞ
العــام ( 2013بيانــات وزارة الـــعدل يف عــام .)a2013
وباالخــذ بعــن االعتبــار هذا الـــعبأ الـــعميل الـــكبري ،ســوف ميكن
الـــوصول الـــى الـــنتائج الـــتي ســوف تحصل مــن اجل الـــمحاكم
بســبب الـــدعاوى الـــقضائية الـــمتنازع عليها .وبشــكل عام يتفق
معظــم مطبقــي الـــقوانني مــن ممثيل الـــسلطات الـــتنفيذية حول
ان الـــفرتات الـــزمنية الـــعائدة الـــى دعــاوي الـــطالق الـــمتنازع
عليهــا تســتمر اكــر مــن الـــمدة الـــازمة مــن اجــل انهاءهــا.
ويتــم عــادة امتــام دعــاوي الـــطالق الـــتي يتــم االتفــاق فيهــا عىل
الـــطالق مــن قبــل الـــطرفني خالل جلســة واحــدة .وتســتمر هذه
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الـــدعاوى عــادة بــدءا مــن تاريخ الـــطلب وحتــى تاريخ الـــدعوة
الـــقضائية مــدة  2شــهر بشــكل أقــى .امــا حــاالت
الـــطالق االخــرى الـــتي يتــم انهاءهــا خــال وقــت
قصــر هــي الـــحاالت الـــتي يتــم فيهــا ارتــكاب تهــم ثقيلــة
ضــد الـــطرف االخــر والـــدعاوى الـــتي ميكــن اثباتهــا مــن طــرف
الـــمحكمة.
“يف الـــدعاوى الـــقضائية الـــتي يتــم فيهــا اجـراء الـــطالق يف
جلســة واحــدة ويف حــال وجــود الـــشهود .ويف حــال وجــود
االدلــة الـــسارية بشــكل كبــر وذلــك كــون ان الـــحقوق عبارة
عــن االدلــة كــا تعرفــون .يف حــال كان هنــاك تقريــر طبــي
لــدى الـــمرأة مــن شــأنه اثبــات الـــعنف .او يف حــال وجــد ان
هنــاك عالقــة جنســية مخالـــفة ،يتــم حينهــا اج ـراء الـــطالق
يف جلســة واحــدة( .قــايض)

ويتــم عيــش حــاالت طــاق متنــازع عليهــا بشــكل طويــل
يف الـــحاالت غــر الـــمذكورة اعــاه .حيــث يتــم تدقيــق هــذه
الـــدعاوى خــال جلســة ،ويتــم االســتامع الـــى الـــشهود وتســتمر
ملــدة  5او  6جلســات يف الـــعادة .وتســتمر الـــدعاوى الـــقضائية
يف مثــل هــذه الـــحاالت ملــدة  1-1.5ســنة ،او حتــى تصــل هــذه
الـــفرتة يف بعــض الـــحاالت الـــى مــدة  2ســنة .ويلفــت ممثلــو
الـــسلطات الـــتنفيذية االنتبــاه الـــى انــه يف حــال اطالـــة الـــفرتة
الـــزمنية للدعــاوى الـــمتعلقة بالـــطالق ،ســوف يــؤدي هــذا االمر
الـــى زيــادة الـــعداء بــن االطــراف ،ويتــم اســتخدام االطفــال
يف مثــل هــذه الـــحاالت مــن اجــل الـــتمكن مــن اثبــات قــوة
الـــموقف مــن طــرف االشــخاص ،ويقــوم االشــخاص بعيــش فــرة
صعبــة ال متكنهــم مــن الـــعيش بشــكل جيــد بعــد الـــطالق.
ويشــكل موضــوع عــدم تحديــد الـــوالية بعــد الـــطالق ،وبقــاء
الـــطفل بــن االبويــن عــى شــكل عنــر للمجادلــة مشــكلة كبرية.
والـــمشكلة االخرى يف حالـــة الـــدعوات الـــقضائية الـــتي تســتمر
ملــدة طويلــة هــو ان الـــمرأة تعــاين مــن مشــاكل ماديــة وذلــك
كــون انهــا ال تحصــل عــى نفقــة خــال هــذه الـــفرتة .امــا يف
حاالت الـــطالق الـــتي تنتج عن الـــعنف ،ســوف تتســبب الـــفرتة
الـــطويلة للدعــوى الـــقضائية يف زيادة الـــعنف الـــذي تتعرض له
الـــمرأة خــال الـــفرتة الـــطويلة حيــث تتعــرض لالزعاج الـــجنيس
واالغتصــاب وشــكاوي اخــرى من هذا الـــقبيل .والـــمدة الـــزمنية
الـمثالـــية مــن اجــل معظــم مطبقــي الـــقوانني مــن ممثــي
الـــسلطات الـــتنفيذية هــي  2-3جلســة ،وذلــك عــى شــكل مــدة
تــراوح بــن  6اشــهر و  12شــهر بشــكل أقــى.
“ويف الـــحاالت الـــتي يتــم فيهــا الـــبحث عــن الـــتعويضات
مثل الـــتعويضات الـــادية والـمعنوية والـــوالية والـنفقة وما
شــابه ذلــك ،ســوف يــؤدي هــذا االمــر الـــى زيــادة الـــفرتة
الـــزمنية .يف حــال كان ســوف يتــم انهــاء الـــدعوة الـــقضائية
خــال  3جلســات ســوف ميكــن ان يصــل عــدد الـــجلسات
الـــى  5او  6جلســات والـــذي يقابــل مــدة  1.5تقريبــا.
والـــمدة الـــتي تكــون  1.5ســنة يف هــذه الـــمدينة مقابلــة
ملــدة  2ســنة يف مدينــة اســطنبول( ”.محامــي)
“اريــد ان يتــم انهــاء الـــدعوة خــال فــرة  1ســنة بشــكل
أقــى وذلــك كــون انــه يف حــال اطالـــة الـــفرتة الـــزمنية
يزيــد الـــعداء بــن االزواج .حيــث يزيــد الـــعداء بســبب
الـــذهاب الـــى الـــمحكمة والـــتالقي والـــحديث فيــا بينهــم
هنــاك .وهــذا االمــر يــؤدي الـــى زيــادة الـــعنف بشــكل اكرب،
ويتســبب يف مــوت الـــمرأة وماشــابه ذلــك .ويجــب منــع
هــذه االمــور مــن الـــحدوث( ”.خبــر نفــي)
حــق مــا وعــدم الـــتمكن مــن
“يف حــال الـــحاجة الـــى ّ
الـــوصول الـــيه اي تقــوم بفتــح دعــوة قضائيــة تســتمر ملــدة
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 2ســنة ،فهــذا امــر صعــب جــدا ...حيــث ميكــن لالطـراف ان
يتزوجــوا مــرة اخــرى مــع اشــخاص اخريــن والـــقيام
بتأســيس حيــاة جديــدة مــن اجلهــم .ســوف يتــم
عيــش الـــصعوبات بشــكل مســتمر .ولهــذا الـــسبب يتعــرض
الـــشخص للتعــب والـــحزن والـــيأس بســبب طــول الـــزمن”.
(محامــي)
“يجــب انهــاء الـــموضوع يف حــال االتفــاق خــال  2جلســة
بشــكل أقــى ،ويف حــال الـــنزاعات خــال  4جلســات.

وتتعــرض الـــنساء بشــكل عــام الـــى االزعــاج الـــجنيس
واالغتصــاب بشــكل أقــى يف هــذه الـــحاالت( ”.خبــر نفــي)
“يف حال عدم الـــقيام بالـــتمييز يف الـــنزاعات ســوف ميكن ان
يســتمر الـــوضع ملــدة  14شــهر .وهــذه الـــمدة طويلــة جــدا.
مــاذا يفعــل الـــطفل خــال مــدة ســنة ونصــف ،االم واالب
ايضــا ينتهــون خــال ذلــك .حيــث يقــوم االب بازعــاج االم
وتقــوم االم بازعــاج االب بطبيعــة الـــحال بشــكل كبــر خــال
فــرة  1.5ســنة”( .إستشــاري نفــي)
ويطلــب بعــد الـــمحامون يف بعــض الـــحاالت
عــدم اجــراء الـــجلسات الـــتدقيقية مــن اجــل
اقصــر فــرة الـــمحاكمة وطلــب االســتامع الـــى
الـــشهود بشــكل مبــارش .ويقــول الـــمحامون ان الـــمدة الـــزمنية
الـــتي تطــول تــؤدي الـــى حــدوث الـــنزاعات بني االطراف بشــكل
اكــر وان الـــقضاة ال يســتطيعون متابعــة الـــدعوة الـــقضائية
بالـــشكل الـمطلوب.
والـــسبب االخــر الـــذي مــن شــأنه اطالـــة فــرة الـــطالق هــو
ارســال الـــملف الـــى الـــمحكمة الـــعليا .ســوف تتطــول فــرة
الـــمحاكمة بشــكل اكــر يف حــال تــم الـــغاء الـــدعوى مــن طــرف
الـــمحكمة الـــعليا.

“هنــاك بعــد احــداث االلـــغاء يف الـــمحكمة الـــعليا .يف حــال
االلـــغاء تزيــد الـــفرتة الـــتي هــي ســنة واحــدة عــى ســبيل
الـــمثال الـــى فــرة  2ســنة .وفــرة  2ســنة تصبــح  2.5ســنة،
واصبحــت يل ملفــات مــن هــذا الـــقبيل .ويف حــال تــم اضافــة
فــرة الـــمحكمة الـــعليا ســوف تزيــد هــذه الـــمدة بشــكل
اكــر( ”.محامــي)
ويعتقــد الـــقضاة ان هنــاك مســؤولية تقــع عــى عاتــق
املحامــي والـــطرف الـــمدعي مــن اجــل جمــع االدلــة وجلــب
الـــشهود .يف حــال تــم الـــقيام بتطبيــق هــذه الـــروط ســوف
ميكــن يف هــذه الـحالـــة الـــتمكن مــن تقصــر فــرة الـــدعاوى
الـــمتنازع عليهــا.
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“الـــمحكمة تقــوم بجمــع االدلــة مــن قبــل ،وتعطــي جلســة
تدقيــق اويل .ويف حــال تــم طلــب الـــشهود والـــتمكن مــن
جلبهــم الـــى جلســة الـــتدقيق االويل ســوف ميكــن يف هــذه
الـحالـــة تقصــر الـــمدة .ولن تســتمر ...ملدة  6او  7جلســات
عــى االقــل( ”.قــايض)
باالضافــة الـــى ذلــك ،قامــت الـــادة رقــم  241الـــحق للقــايض
حــول اعطــاء الـــقرار مــن اجــل طلــب جميــع الـــشهود مــن اجــل
تقصــر مــدة الـــدعوى ،وتــم ذكــر هــذا االمــر عــى شــكل امــر
ايجــايب.
“تــم جلــب الـــادة رقــم  241مــن قانــون الـــمحاكم
الـــحقوقية .مــادة جميلــة جــدا .يف حــال فهــم
قــايض معنــى الـــدعوة ،ســوف يتخــى عــن االســتامع الـــى
الـــشهود االخريــن واعطــاء الـــقرار .ويف حــال تــم تطبيــق
هــذه الـــادة بشــكل صحيــح ســوف ميكــن الـــقيام بانهــاء
الـــدعوى خــال ثالثــة جلســات بشــكل أقــى يف دعــاوى
الـــطالق”( .قــايض)

 .2.3.10إتجــاه التوجيه للطالق بالتفاوض
يتــم تفضيــل الـــطالق عــن طريــق االتفــاق عــى االغلــب
مــن طــرف جميــع مطبقــي الـــقوانني مــن ممثــي الـــسلطات
الـــتنفيذية .ويتم يف الـــقانون الـــذي يجري الـــعمل عليه الـــعمل
عــى توجيــه االطــراف مــن اجــل اجــراء الـــطالق عــن طريــق
اجــراء اتفــاق بــن االطــراف .حيــث وجــد ان معظــم محامــن
الـــذين تــم الـــلقاء معهــم يوجهــون الـــموكلني مــن اجل الـــطالق
عــن طريــق االتفــاق (الـــجدول رقــم  .)53تــم الـــتمكن عــن
طريــق محــاوالت كل مــن الـــقضاة ومحامــن يف هــذا الـــشأن من
تحويــل نســبة  ٪ 42مــن حــاالت الـــطالق الـــى طــاق بالتفــاوض
عــن طريــق االتفــاق يف عــام  2013وذلــك بنــاءا عــى بيانــات
وزارة الـــعدل (-2014ب) .ووجــد ان هــذه الـــنسبة بقيــت ثابتة
اعتبــارا مــن عــام  .2009وبالـــمقابل وجــد ان نســبة الـــطالق يف
الـــدعاوى الـــمتنازع عليهــا اعتبــارا مــن عــام  2013وصــل الـــى
نســبة  . ٪55ويجــب الـــفهم بــأن هــذه الـــنسبة بقيــت ثابتــة يف
عــام  2009ايضــا ويشــر هــذه االمــر الـــى عــدم تحقــق تغيــرات
فعالـــة يف الـــطالق عــن طريــق االتفــاق.

الجدول  .53وضع التوجيه للطالق بالتفاوض وفق مط ّبقي القانون والخرباء ()%
العدد

نعم

ال

املجموع

93

74,2

25,8

100

قايض

26

53,9

46,2

100

محامي

40

95

5

100

خبري محكمة

27

63

37

100

جميع مطبقي القانون

الـــميزة االكــر اهميــة يف الـــطالق عــن طريــق االتفــاق هــو
الـــتمكن مــن الـــوصول الـــى الـــنتيجة خــال فــرة زمنيــة قصــرة
خــال جلســة واحــدة ،وكــون ان االطـراف قــد اتفقــوا ســوف لــن
تكــون هنــاك اســباب مزعجــة مــن اجــل االط ـراف ومــن شــانها
زيــادة الـــعداء فيــا بينهــم .والـــميزة االخــرى هــي انــه ســوف
ميكــن حاميــة افشــاء االســباب الـــتي ادت الـــى الـــطالق بــن
الـــطرفني ،وسوف ميكن الـــوصول الـى الـــنتيجة الـمرادة .يف حاالت
الـــطالق الـــتي تتم بســبب الـــعنف او الـــخيانة الـــزوجية ،ســوف
يتــم الـــتوجيه الـــى الـــطالق عــن طريــق االتفــاق من اجــل حامية
ارسار االطـراف .يف مثــل هــذه الـــحاالت مــن الـــطالق ســوف ميكن
تقليــل الـــتأثري عــى االطفــال بشــكل كبــر.
ســوف يتــوىل الـــمحامون الـــدور االهــم يف تأمــن الـــطالق عــن
طريــق االتفــاق بــن االطـراف .ســوف يقــوم الـــمحامون يف هــذه
الـحالـــة فــور اســتالمهم للدعــوة الـــقضائية باخبــار االطــراف
حــول امكانيــة اســتمرارية الـــعالقة الـــزوجية بــن الـــطرفني ،ويف
حــال ارصار الـــطرفني عــى الـــطالق ســوف يقــوم يف هذه الـحالـــة
توجيههــم مــن طرفــه الـــى الـــطالق عــن طريــق اجـراء اتفــاق بني

االطـراف .ميكــن ان يكــون هنــاك تفــاوت يف نســب الـــطالق عــن
طريــق االتفــاق يف الـ ـرائح الـــمختلفة مــن الـــمجتمع .ويقــول
مطبقــي الـــقوانني مــن ممثــي الـــسلطات الـــتنفيذية ان مثل هذه
الـــحاالت مــن الـــطالق يتــم مصادفتهــا يف الـــعادة ضمن الــرائح
الـــمجتمعية مــن اصحــاب  SESالـعالـــية .مع ان الـــقضاة يفضلون
اجـراء الـــطالق عــن طريــق االتفاق ،الـــى انه بعــد الـــقيام بتجهيز
الـــدعوة الـــقضائية وجلبهــا الـــيهم ســوف يتــم تحديــد امــكان
الـــتوجيه مــن طرفهــم الـــى الـــطالق عــن طريــق االتفــاق وذلــك
بســببب اطالعهــم عــى حيثيــات الـــدعوة الـــقضائية .يف حــال عدم
تطبيــق الـــعنف ســوف ميكــن للقضــاة بنــاءا عــى الـــقوانني دعــوة
االطــراف مــن اجــل اجــراء الـمصالـــحة مــن طالـــبي الـــطالق.
وســوف يجــب عىل الـــقضاة يف حالـــة الـــطالق عن طريــق االتفاق
الـــقيام بتدقيــق حالـــة االط ـراف وفيــا اذا كان الـــزواج مســتمر
منــذ  1ســنة عــى االقــل وعدم الـــبقاء تحــت تأثــر الـــقرار .ويقوم
بعــض الـــقضاة بالـــوصول الـــى الـــقناعة حــول وجــوب اج ـراء
الـــطالق يف مثــل هــذا الـــنوع مــن الـــدعاوى ولكن ال يقــوم معظم
الـــقضاة بتدقيــق اســباب الـــطالق بشــكل تفصيــي .ويتــم االكتفاء
باالســباب مثــل اهت ـزاز الـحالـــة الـــزوجية ،وعــدم الـــقدرة عــى
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الـــعيش بشــل مشــرك .ولهــذا الـــسبب ال يتــم ارســال ملفــات
الـــدعاوى الـــى خــراء الـــمحاكم يف اغلــب االحيــان.

الطــاق عــن طريــق االتفــاق .ويترصفــون بهــذا الشــكل عــى
شــكل وســطاء بــن االطــراف( .قــايض)

“مــن اجــل عــدم اطالــة فــرة املحاكمــة بشــكل اكــر ومــن
اجــل منــع تــرر االطـراف ،ومــن اجــل تأمــن اجـراء الطــاق
بــن االطــراف بشــكل حضــاري ،ويف حــال وجــود االطفــال
بــن االشــخاص ،ويف حــال وجــود ممتلــكات ماليــة يجــب
مشــاركتها بــن االط ـراف ،او يف حــال عــدم وجــود ممتلــكات
ماليــة يجــب مشــاركتها بــن االطـراف ،اقــوم يف هــذه الحالــة
مبحاولــة اقنــاع االط ـراف مــن اجــل القيــام باج ـراء الطــاق
عــن طريــق االتفــاق( .محامــي)

“يعتــر الطــاق عــن طريــق االتفــاق اســهل طريقــة يجنــب
االطــراف االذى والتــرر وعــدم اطالــة الزمــن ويســهم يف
ســيادة الج ـ ّو الــو ّدي بــن االط ـراف( ”.محامــي)

“الســبب االول طــول مــدة حــاالت الطــاق املتنــازع عليهــا،
ولهــذا الســبب تتعــرض العائلــة اىل التــرر .تتســب االقــوال
التــي يقــوم الشــهود باعطاءهــا والتــي مل يتــم قولهــا مــن قبل،
يف حــدوث رضر كبــر لــدى االط ـراف .وتزيــد ارادة االط ـراف
كلــات زاد الــرر .ويزيــد الغضــب بــن االفـراد بشــكل اكــر.
وهــذا يعنــي ان املجتمــع مل يتأثــر بصــورة ايجابيــة يف هــذه
الحالــة .ونعتقــد ان الطــاق عــن طريــق االتفــاق يحــدث
بشــكل ص ّحــي اكــر ،ونفضــل هــذه الطريقــة مــن اجــل
تجنــب جعــل االشــخاص يديــرون ظهورهــم لبعضهــم البعــض
لــدى رؤيــة بضعهــم يف الشــارع( .محامــي)
“يقــوم محامــي بلعــب دور هــام يف تحقيــق االتفــاق بــن
االطــراف .وذلــك كــون أنهــم يقومــون باجــراء اللقــاء مــع
املــوكل واخبــاره ان يتجــب الـــدعاوى لفــرة طويلــة ،وان
يقــوم باالتفــاق مــع الطــرف االخــرى مــن اجــل اجــراء
الجدول  .54التوجه للمصالحة وفق مط ّبقي القانون والخرباء ()%
العدد

 .3.3.10التوجيه للمصالحة
بــن نســبة ثلثــي منفــذي القوانــن مــن ممثــي الســلطات
ّ
التنفيذيــة الذيــن تــم اج ـراء اللقــاء معهــم حــول انهــم يقومــون
بتوجيــه االطـراف مــن اجــل الطــاق عــن طريــق االتفــاق .وقــال
محامــن مــن مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة
بشــكل خــاص حــول انهــم يعملــون يف البدايــة عــى توجيــه
االزواج مــن اجــل اج ـراء املصالحــة (الجــدول رقــم  .)54وســوف
ميكــن للمحامــي ان يكــون مؤث ـرا بشــكل كبــر يف حــال مل يتــم
اج ـراء الطــاق بــن االط ـراف بعــد.
“يقــول احــد االطــراف ان الطــرف االخــر قــد جــرح
مشــاعره بشــكل كبــر ،انــا اريــد الطــاق ،ويقــول
الــزوج ان ال يريــد الطــاق ،لقــد اخطــأت ولكــن
انــا احــب زوجتــي وســوف اجعلهــا تســامحني .وانــا
اقــول لــه يف مثــل هــذه الحــاالت ان يقــوم بدعــوة زوجتــه
اىل طعــام عشــاء ،واعطيهــم فــرة مــن الزمــن ...عــى ســبيل
املثــال اقــوم يف العــادة باالســتامع اىل الشــهود ولكــن يف حــال
رأيــت بصيــص امــل اقــول لهــم أن يجلســوا ويتكلمــوا مــرة
أخــرى( .قــايض)
نعم

ال

املجموع

93

71

29

100

قايض

26

69,2

30,8

100

محامي

40

80

20

100

خبري محكمة

27

59,3

40,7

100

جميع مطبقي القانون

عــى الرغــم مــن خــراء املحاكــم هــم االشــخاص تاثــرا عــى ســوق
االشــخاص مــن اجــل املصالحــة مــن بــن املجموعــات املؤثــرة اى
انهــم يعتقــدون بلــزوم اعطــاء املســاعدات لــازواج عــن طريــق
تقديــم الخدمــات االستشــارية.

كــون ان النظــام العائــي قريــب للغايــة يف هــذه املدينــة
لذلــك يتــم عيــش مثــل هــذه املشــاكل .ميكــن ازالــة املشــاكل
عــن طريــق الحصــول عــى خدمــات استشــارية بســيطة.
ـرب)
(مـ ّ

“ميكــن ان تتســبب خدمــة الوســاطة يف الحصــول عــى نتائــج
ايجابيــة .وذلــك كــون انــه مــن املمكــن ازلــة النزاعــات
بهــذا الشــكل .ميكــن لالشــخاص ازعــاج بعضهــم البعــض
بســبب االشــياء البســيطة .حيــث يتــم اعطــاء اهميــة
لالشــياء البســيطة ...ويقــوم املحيــط بالتشــجيع عــى ذلــك..

يقــول خــراء املحاكــم ان الســبب االســايس يف عــدم التوســط مــن
اجــل اجـراء املصالحــة بــن االطـراف هــو القيــام بنقــل الوقائــع اىل
الخــراء بعــد تجهيــز ملفــات الـــدعاوى وارســالها اىل املحكمــة .ويف
هــذه املرحلــة ال يعتقــد االشــخاص يف امكانيــة اج ـراء املصالحــة
مــع الطــرف االخــر وذلــك بســبب وصــول النزاعــات اىل درجــة
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متقدمــة فيــا بينهــم.
 .4.3.10تقييم نظام الوســاطة
بشــكل عــام ال يتــم معرفــة نظــام الوســاطة بــن مطبقــي القوانــن
مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة ولذلــك ال يتــم اســتخدام هــذا
النظــام مــن طرفهــم .ويتــم الخلــط بــن املصالحــة وبني الوســاطة.
ويتــم فهــم مفهــوم الوســاطة بشــكل عــام مــن طــرف مطبقــي
القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة ليــس عــى شــكل
“حـ ّـل النزاعــات بــن االطـراف الناتجــة عــن الطــاق عــن طريــق
االســتعانة باالشــخاص االخريــن ،وادارة املشــاكل املوجــودة بــن
االط ـراف عــن طريــق الطــرق الســلمية”ولكن عــى شــكل اج ـراء
التفاهــات بــن االشــخاص.
وباملعنــى املهنــي للوســاطة ،فيتــم تقييــم هــذا النظــام
عــى شــكل نظــام ايجــايب بشــكل عــام .وانــه يتــم اســتخدام
النظــام يف املحاكــم عــدا محاكــم العائلــة بشــكل ناجــح،
وانــه يف حــال القيــام باســتخدامه يف محاكــم العائلــة يتــم
عــاة تســهيل فــرة الطــاق عــن طريــق االتفــاق ،وتقصــر
فــرة املحاكمــة ،والتســبب يف تســهيل الطــاق وتجنــب الــرر
لالشــخاص .ويعتقــد انــه مــن املمكــن ان يتــم اســتخدام طريقــة
الوســاطة يف عمليــات الطــاق التــي ال تتضمــن العنــف .ولكــن
كــون انــه ال يتــم تطبيــق هــذا االمــر بشــكل عمــي ال ميكــن
الحصــول عــى تعليقــات مبنيــة عــى املشــاهدات مــن طــرف
الخــراء.
“يتــم مراعــاة عــدم التســبب يف جــرح مشــاعر الطــرف االخــر
يف هــذه الوســاطة ويتــم مراعــاة مصالحهــم ،ويتــم وضــع
االطفــال يف املقدمــة مــن اجــل حـ ّـل املشــاكل كــا هــو الوضــع
يف الــدول االجنبيــة .حيــث يتعــرض االشــخاص اثنــاء البحــث
عــن شــهود اىل رضورة فتــح كافــة ارسارهــم الحياتيــة بشــكل
كامــل .ونقــوم يف الحقيقــة بتقديــم التوصيــات اىل االشــخاص
الذيــن يأتــون اىل مكتبنــا يف حــال عــدم حــدوث اتفــاق
بــن االطــراف .ونقــوم بتســجيل اخــر نــزاع بــن االطــراف”.
(محامــي)
“بــدأت خدمــات الوســاطة ولكــن مل اواجــه اي ملــف
(مــرب)
للوســاطة يف محاكــم العائلــة”.
ّ
“نعــم كان هنــاك نظــام مــن اجــل الوســاطة .مل اتقــدم
اليــه .هنــاك بعــض االصدقــاء قامــوا بذلــك ولكــن ال اعــرف
مــدى فائــدة ذلــك مــن اجلهــم .انــا عــى حــد علمــي مل يكــن
هنــاك اي طلــب .اعتقــد انهــم كانــوا يتحدثــون فيــا بينهــم.
(محامــي)

يعتقــد بعــض مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة
ان هــذا النظــام لــن يكــون مفيــدا بشــكل خــاص يف االزواج مــن
اصحــاب الخلفيــات التعليميــة الضعيفــة .هنــاك قلــق مــن طــرف
االشــخاص انــه يف حــال تــم التوجــه اىل املصالحــة يف الطــاق
املتنــازع ســوف يتســبب يف قبــول ان هنــاك تقصــر مــن طــرف
الشــخص الطالــب لذلــك وانــه ســوف يتســبب يف ضعــف املوقــف
للشــخص.
“وميكــن ان يكــون هــذا االمــر مرتبطــا باملســتوى الثقــايف يف بعــض
االحيــان وذلــك كــون انــه مهــا قمــت بــرح االمــر لالطـراف اىل
ان هــذا االمــر لــن يتغــر مــن اجلهــم وســوف يبقــى ام ـرا ســلبيا
بالنســبة اليهــم .ويف حــال تــم عيــش نفــس املشــكلة مــرة اخــرى
يعتقــد الطــرف انــه ســوف يتــم ع ـ ّده بحكــم القابــل كــون انــه
قبــل املصالحــة مــن قبــل” (محامــي)
“تــم يف االصــل تأســيس مؤسســة الوســاطة ،وان مــن احــد
الوســطاء .هــل هنــاك فائــدة ملحاكــم العائلــة؟ هنــاك خــاف
يف هــذا الشــأن .يف حــال تــم عيــش العنــف ال ميكــن اســتخدام
هــذه املؤسســة عــى االطــاق لكــن ميكــن ان يتــم وضــع هــذا
االمــر يف جــدول االعــال .ويســهم ذلــك يف تخفيــف اعبــاء
املحــكام عــى االقــل .وال اعتقــد بوجــود اي حــل اخــر عــدا
ذلــك( ”.محامــي)
 .4.10تقييــات فيام يختص بخرباء املحاكم
 1.4.10وظائف خرباء املحاكم ومســاهامتهم يف املرحلة
ســوف يتــم يف هــذا القســم تقييــم مهــام الخ ـراء واملختصــن يف
املحاكــم وتحديــد االمــور الناقصــة العائــدة اليهــم يف املهــام التــي
يتــم القيــام بهــا والخالفــات املوجــودة بــن الخ ـراء واملحاكــم يف
املشــاكل املختلفــة.
يقــوم جميــع خــراء املحاكــم باضافــة اســهامات هامــة عــى ســر
دعــاوي الطالقــة .ســوف يشــكل اضافــة الخـراء اىل محــكام العائلة
ويف دعــاوي الواليــة والتعويضــات والنفقــة واملواضيــع التــي يتــم
النـزاع حولهــا وتضمينهــم مــن اجــل القيــام بالتقييــات الصحيحــة
والقيــام باقــراح الحلــول الالزمــة مــن اجــل منــع تأثــر االطفــال
بشــكل ســلبي مــن الـــدعاوى القضائيــة ،وتخفيــض هــذه املشــاكل
اىل الحـ ّد االصغــري ،وتأمــن الجـ ّو املثــايل مــن اجــل تأمــن اللقــاء
الــو ّدي بــن االطــراف خــارج قاعــات املحكمــة ايضــا ،وتحضــر
االرضيــة الالزمــة مــن اجــل اجـراء الطــاق بــدون نواعــات ،وفهــم
التفاصيــل الالزمــة مــن طــرف قــايض املحكمــة واعطــاء القـرار عىل
ضــوء ذلــك .وخاصــة ســوف يكــون الســهامات خ ـراء الخدمــات
االجتامعيــة دورا هامــا يف تقديــم الخدمــات الالزمــة لالشــخاص

الذيــن يريــدون الطــاق وتأمــن بقــاء العائــات متامســكة يف
حــال امكــن ذلــك .ولكــن ال يتــم القيــام باج ـراء هــذه الوظيفــة
يف الوقــت الراهــن.
 .2.4.10تقديم املعلومــات التفصيلية للمحكمة
اكــر فائــدة يراهــا الخــراء مــن عــدد الفوائــد التــي ميكــن
الحصــول عليهــا يف صــاالت املحاكــم هــي التقاريــر العميقــة
والتفصيليــة التــي ميكــن الحصــول عليهــا وتقدميهــا اىل قــايض.
ويــرى بعــض الخــراء هــذا االمــر عبــارة عــن مهمتهــم الوحيــدة.
ويــرى القضــاة املعلومــات التــي تــأيت مــن هــذه التقاريــر عــى
شــكل معلومــات قيّمــة.
“ال ميكــن للقــايض الوصــول اىل جــذور املشــكلة .ملــاذا ال
يصــل؟ الســبب االول ضيــق الوقــت .الســبب الثــاين كــون
ان صالــة املحكمــة مكتظــة جــدا .كــون اننــا نقــوم باللقــاء
معهــم هنــا لوحدنــا ميكــن لنــا الحصــول عــى معلومــات اكــر
منهــم( ”.خبــر خدمــات اجتامعيــة)
“نحــن نبــدأ الطريــق مــن البدايــة حــول الــزواج يف هــذا
اللقــاء .ماهــي التفاصيــل التــي تــم عيشــها منــذ البدايــة
وحتــى الوصــول اىل مرحلــة الطــاق؟ وســوف ميكــن للقــايض
(مــرب)
بهــذا الشــكل تكويــن وعــي افضــل حــول املوضــوع”.
ّ
“يقــوم الخــراء املختصــون باعطــاء بيانــات هامــة خاصــة
يف مرحلــة املقدمــة والعــرض والنتيجــة ،وتقديــم معلومــات
ملموســة عــادة اىل االشــخاص بنــاءا عــى ارادتهــم .حتــى ومل
يتــم القيــام باعطــاء قســم للنتائــج يف التقاريــر املجهــزة مــن
طــرف الخــراء املختصــن ،ســوف يشــكل هــذا التقريــر دليــا
هامــا جــدا بالنســبة الينــا اثنــاء اعطــاء الق ـرار( ”.قــايض)
 .3.4.10توضيــح األطــراف ألفكارهــم ومنــح وســط الطــاق
الخــايل مــن النــزاع
يقــوم الخــراء عــن طريــق الزيــارات التــي يقومــون باجراءهــا
اىل املنــازل واجـراء اللقــاءات مــع االطـراف يف الـــدعاوى القضائيــة
بالحصــول بامكانيــة التحــدث اىل هــؤالء االشــخاص .وميكــن عــن
طريــق اجـراء هــذه التواصــات تأمــن الجـ ّو املناســب لالشــخاص
مــن اجــل التعبــر عــن نفســهم ،وتحويــل الجــو القــايس اىل جــو
اكــر نعومــة وقابــل للحــوار.
“هنــاك حاجــة للحــوار .واملــكان الوحيــد الــذي ميكــن لهــم
الحديــث فيــه مــن طرفهــم هــو اللقــاءات التــي يتــم اجراءهــا
معهــم مــن طرفنــا .اي ان الشــخص ال يتكلــم بشــكل كايف يف
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املحكمــة .ال يســتطيع الحصــول عــى حــق الــكالم يف ايــة
لحظــة ...ويتــم التمكــن يف هــذه الحالــة امكانيــة تخفيــف
ـرب)
غضــب الطــرف االخــر ولــو بنســبة بســيطة( ”.مـ ّ
واحــد اهــداف الخــراء هــو تأمــن االتفــاق يف الدعــوة ،وانهــاء
فــرة الطــاق دون التســبب بالــرر اىل االطـراف .ويســهم االتفاق
بــن االطــراف حــول الــروط املطلوبــة مــن اجــل الطــاق يف
تأمــن حاميــة الحالــة النفســية لالطفــال واختصــار املــدة الزمنيــة
للدعــوة .ويقــوم خــراء الخدمــات االجتامعيــة بتقديــم جهــد
كبــر يف هــذا الســياق.
“احــاول قــدر االمــكان مــن اجــل تقليــل الغضــب بــن االفـراد
قــدر االمــكان ،وحـ ّـل املشــاكل العالقــة بــن االطـراف وتأمــن
ســهولة الطــاق بينهــا بشــكل اســهل وذلــك كــون انــه يف
حــال تــم فتــح الدعــوة القضائيــة فهــذا يعنــي انــه تــم سـ ّـل
الســيوف مــن قبــل االط ـراف( ”.خبــر الخدمــات االجتامعيــة)
 .4.4.10إتخــاذ القــرار الصحيــح مــن أجــل االطفــال وحاميــة
األطفــال
اكــر الدعــوات القضائيــة التــي يتدخــل فيهــا الخــراء هــي
الـــدعاوى التــي يكــون فيهــا االطفــال والتــي توجــد فيهــا مشــاكل
حــول واليــة االطفــال .ليــس فقــط خــراء التوعيــة ،بــل يتفــق
جميــع خــراء املحاكــم حــول كــر حجــم االرضار الســلبية التــي
تحــدث لالطفــال بســبب الطــاق ويــروا انــه يجــب عليهــم منــع
حــدوث هــذه االرضار .ويتــم يف هــذه الحالــة توجيــه االبويــن مــن
اجــل العمــل عــى التواصــل فيــا بينهــم اثنــاء الطــاق وحاميــة
االطفــال مــن االرضار الســليبة ،والتأكــد مــن ان االقــوال التــي يتــم
االدالء بهــا مــن طــرف االطفــال يتــم اعطاءهــا بــدون وجــود ايــة
ضغــوط ،والحصــول عــى الفائــدة االعظميــة مــن اجــل الطفــل
اثنــاء اعطــاء الواليــة ،وتفضيــل الطــرف املناســب بنــاءا عــى ذلــك
وجمــع االدلــة الــازم جميعهــا يف هــذا الشــأن .ويــرى ايضــا بــأن
القضــاة يقومــون باســتخدام الخــراء بشــكل كبــر يف االمــور التــي
تتعلــق باالطفــال.
“اعتقــد ان الطــرف املتــرر بشــكل كبــر هــم االطفــال.
واالبويــن يتحركــون بــدون وعــي .ويغضبــون لبعضهــم البعــض
بشــكل كبــر ،ويســتخدمون االطفــال عــى شــكل فوائــد مــن
اجلهــم .وهــذا االمــر يؤثــر عــى االطفــال بطبيعــة الحــال.
ويجــب اخبارهــم بالشــكل الــازم مــن اجــل معاملــة االطفــال
مــن طرفهــم مــن اجــل منــع هــذه الحــاالت( .خبــر نفــي)
“انــا اعتنــي بشــكل اســايس باالطفــال يف مثــل هــذه
املصالحــات .يف حــال كنــت خبــر خدمــات إجتامعيــة فيجــب
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عليــك العنايــة باالطفــال بالدرجــة االوىل .اي يجــب وضــع
(مــرب)
االطــراف يف املرتبــة الثانيــة.
ّ
“يذهــب خــراء واخصائيــو التوعيــة اىل االطفــال مــن اجــل
رؤيــة الجــ ّو الــذي يعيشــون فيــه ،ايــن يعيشــون وكيــف
يعيشــون ،هــل لديهــم منــازل وهــل لديهــم غــرف ومــا هــي
املســاحات الحياتيــة التــي تعــود اليهــم .ونقــوم بتدقيــق هــذه
االوســاط ونقــوم بتحضــر التقاريــر .وهــي مــن اهــم التقاريــر
مــن اجــل املحكمــة .النكــم ال تعرفــون ذلــك .ليــس مــن
الصحيــح جلــب االطفــال اىل املحكمــة .ويتــم اعطــاء الق ـرار
يف العــادة عــن طريــق الحصــول عــى النتائــج املوجــودة يف
التقاريــر( .محامــي)
“نــرى فيــا اذا كانــت اقــوال االطفــال مناســبة العامرهــم ام
ال ،وفيــا اذا كانــوا يتعرضــون اىل الضغــط ام ال ،ويتــم الطلــب
منــا نقــل مــا نـراه مــن امــور اىل املحكمــة .يتــم الرتكيــز عــى
االطفــال بشــكل اســايس .اي ال يتــم الســؤال عــن االمــور
املتعلقــة باالطــراف .فيــا اذا كان يتــم اخــذ اقــوال الطفــل
بعــن االعتبــار والحاجــات الالزمــة مــن اجــل الطفــل والتــي
تناســب عمــره( ”...إستشــاري نفــي)
 .5.4.10تحديد الحوادث التي تســتدعي التدخّل
كــون ان الخــراء يزورون االطراف يف الطالق يف اماكن تواجدهم
لذلــك ميكــن لهم مالحظة الحالة الحركية بني االطراف .ومن الفوائد
التي ميكن الحصول عليها يف هذا الســياق هي اعطاء املعلومات
حول املشــاكل التي ميكن ان يتم عيشها بعد الطالق.
“هنــاك بعــض االزواج الــذي يتســببون بــاالرضار لبعضهــم
البعــض بعــد الطــاق .نقــوم بايضــاح هــذا االمــر بشــكل
شــفوي بشــكل خــاص .ال نقــوم بوضــع التقاريــر وذلــك كــون
ان الطــرف املتســبب بالــرر عندمــا يــرى ذلــك يف التقريــر
يقــوم بــاالرساع قبــل ذلــك( .خبــر محكمــة)
 .6.4.10منع الطالق
يقــوم خــراء الخدمــات االجتامعيــة باالضافــة اىل املهــام التــي
يقومــون بهــا يف هــذا الســياق ،هــو اجـراء اللقــاءات مع االشــخاص
حــل املشــاكل العائــدة اىل
الذيــن يريــدون الطــاق ،ومحاولــة ّ
هــؤالء االشــخاص وتقديــم الخدمــات االستشــارية لهــم يف هــذا
الشــأن .ولكــن وجــد بنــاءا عــى اللقــاءات التــي يتــم القيــام
بهــا مــن اجــل معرفــة ماهيــة االمــور ان حــدود االستشــارات
الزوجيــة مــن هــذا النــوع تكــون محــدودة عــادة .واهــم ســبب
لذلــك انــه مبكــن لالط ـراف يف الدعــوة القضائيــة الحصــول عــى

املعلومــات بعــد فتــح الدعــوة فقــط .الدعــوات القضائيــة التــي
تصــل اىل الخــراء هــي الـــدعاوى التــي يتــم النــزاع حولهــا.
ومبعنــى اخــر يقــوم االطـراف يف هــذه الـــدعاوى القضائيــة بذكــر
تقصــرات بعضهــم ويتــم تحضــر امللفــات بهــذا الشــكل .وبعــد
بــدء هــذه املرحلــة ســوف لــن ميكــن لالطـراف االســتعانة بالخـراء
االستشــاريني والتخــي عــن الطــاق مــن طرفهــم .واحــد العوائــق
املوجــودة يف وجــه خ ـراء الخدمــات االجتامعيــة يف فــرة تقديــم
الخدمــات االستشــارية هــي املــدة الزمنيــة التــي يتــم قضاءهــا
مــع االشــخاص .حيــث ميكــن للخـراء رؤيــة معظــم الـــدعاوى ملــرة
واحــدة فقــط .باالضافــة اىل ذلــك يتســبب اعطــاء القــرار مــن
طــرف القــايض يف مثــل هــذه اللقــاءات حــول اجــراء اللقــاءات
الرضوريــة وهــو االمــر الــذي يتســبب يف ســد الطريــق مــن اجــل
الحصــول عــى االوامــر .ويتــم القيــام مــن طــرف خـراء الخدمــات
االجتامعيــة بالعمــل عــى توجيــه االطــراف يف بعــض الحــاالت
بارداتهــم الشــخصية مــن اجــل الحصــول عــى املســاعدات مــن
مراكــز االستشــارات العائليــة والحصــول عــى املســاعدة.
“يأتــون الينــا بعــد تقديــم الطلــب .ولكــن يجــب يف االصــل
القــدوم الينــا قبــل التقــدم بالطلــب وذلــك مــن اجــل منــع
الطــاق .يف حــال كنــت تقــوم بالتقــدم بالطلــب اىل املحكمــة
قبــل البــدء مبرحلــة الطــاق ،يجــب عــي مــن اجــل التمكــن
مــن قبولــك ان تكــون قــد ذهبــت اىل الخــراء املختصــن
لفــرة  6اشــهر والحصــول عــى االستشــارات( ”.خبــر خدمــات
اجتامعيــة)
“وميكــن لنــا يف الحقيقــة الحديــث حــول املشــاكل الشــخصية
مــن اجــل اقــراح الحلــول .ولكــن ال ميكــن لنــا القيــام
بتوجيههــم .ال ميكــن لنــا القــول قــم بذلــك لــي تحصــل عــى
ذلــك ،قــم بهــذا وســوف يحــدث هــذا االمــر ،الن هــذا االمــر
مخالــف للحقــوق الشــخصية .ألن كل شــخص مســؤول عــن
مــا يقــوم بــه .ميكننــا قــول هــذا فقــط :انظــر يوجــد حـ ّـل مــن
هــذا القبيــل .او ميكــن تقديــم االقرتاحــات ،والســؤال فيــا اذا
كان الشــخص يريــد اســتخدامها؟” (خبــر خدمــات اجتامعيــة)
“ان تكــون خبـرا عائليــا فهــذا يعنــي انــك ســوف تقــوم ببــدء
مرحلــة الطــاق او القيــام مبنــع حــدوث الطــاق يف الحــاالت
التــي يــأيت فيهــا االشــخاص اىل املحكمــة وذلــك بســبب االنانيــة
واعطــاء القــرار مــن طــرف االشــخاص يف لحظــة الغضــب
ومحاولــة ثنــي االشــخاص عــن هــذا الق ـرار الخاطــئ .ولكــن
ـرب)
ليــس لدينــا الوقــت الــكايف مــن اجــل ذلــك(“ .مـ ّ
ال يــرى معظــم الخــراء مســألة االستشــارات العائليــة بــن مهامهــم
الشــخصية .وال توجــد محــاوالت مــن طــرف االشــخاص مــن اجــل
منــع حــدوث الطــاق والوصــول اىل املصالحــة.

“نحــن ال نقــوم باعطــاء الخدمــات االستشــارية يف العــادة،
ونقــوم باعطــاء املعلومــات ،وال نقــوم باعطــاء خدمــات
الدعــم ،اي كــون اننــا نقــوم بالعمــل بشــكل قريــب مــن
نظــام العمــل ال ميكــن لنــا القيــام باعطــاء الخدمــات
واملعلومــات لالشــخاص يف هــذا الســياق .نحــن نقــوم باجـراء
اللقــاءات فقــط .نقــوم بتحديــد االمــور ونحــاول مبســاعدة
املحكمــة( ”.خبــر نفــي)
“ال يقــوم الخــراء باجـراء الوســاطة ،النــه يتــم اعطــاء القـرار
مــن قبــل ويقــوم قــايض يف بعــض الحــاالت النــادرة فقــط
يف حــال عــدم عيــش مشــاكل كبــرة بــن االف ـراد ويف حــال
التوصــل اىل الق ـرار حــول عــدم الحاجــة اىل الف ـراق ،ميكــن
لنــا يف هــذه الحالــة توجيــه االشــخاص مــن اجــل املصالحــة.
ـرب)
(مـ ّ
 .7.4.10تنفيــذ املهام االخرى التــي يتم منحها من املحكمة
باالضافــة اىل االمــور التــي تــم ذكرهــا اعــاه يتــم ادراج بعــض
االمــور االخــرى ضمــن املهــام املهنيــة لخــراء املحكمــة ،وهنــاك
مــادة متعلقــة حــول “القيــام باملهــام االخــرى التــي ســوف يتــم
اعطاءهــا مــن طــرف املحكمــة” .ووجــد ان هنــاك العديــد مــن
الصعوبــات اثنــاء تطبيــق هــذه املــادة .حيــث تتســبب هــذه
املــادة يف تكليــف الخــراء العاملــن يف املحكمــة القيــام ببعــض
االعــال االضافيــة “التــي ليســت مــن نطــاق عملهــم” .حيــث ال
يجــد الخــراء االرضيــة القانونيــة الالزمــة مــن اجــل القيــام بهــذه
االعــال مــن اجــل تنفيــذ هــذه الطلبــات ويتأثــر الخــراء مــن
هــذه االمــور بشــكل ســلبي.
“يف العــادة نكــون نحــن الســاردين وانتــم املســاعدين
للقــايض ومــا شــابه ذلــك .اي بالنســبة للســارد انــت فــوق
(مــرب)
املديــر وتحــت قــايض”...
ّ
 .8.4.10الفصــل بــن خــراء املحاكــم يف مجــاالت اإلختصاصــات
املختلفــة
اخصائيــي املحكمــة (األخصائيّــن
بصــورة عا ّمــة بــن جميــع
ّ
ال ّنفســيني ،املربيــن ،و أخصائيــي الخدمــات االجتامعيّــة)
باســتثناء الوظائــف امل ُع ّرفــة اليهــم ،يوجــد تفريــق وظيفــي
بصــورة تعريفيّــة .و الكثــر مــن األخصائيّــن ،مــع أنّهــم يتبعــون
للتفرقــة وفق ـاً لتخصصهــمّ ،إل أنّهــم ال يــرون أ ّن هــذا التفريــق
يطبّــق كثــرا ً يف الحيــاة العمليّــة  .يف بعــض املحاكــم يوجــد
الثــاث أخصائيّــن يف آن واحــد .يف مثــل هــذه الظــروف ،ميكــن
ألخصائيّــي الخدمــات االجتامعيّــة أ ّن يقومــوا بتحضــر التّقاريــر
الخاصــة باألطفــال و التــي هــي مــن وظيفــة
اللزمــة للمواضيــع
ّ
ّ
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ـول الثــاث
املربيــن باألصــل .يف كثــر مــن املحاكــم ،كثــرا ً مــا يتـ ّ
أخصائيــن وظيفــة تحضــر تقريــر الخبــر يف دعــوى الوصايــة و
تحضــر الطفــل للمثــول أمــام املحكمــة.
“الظاهــر يف التعريــف املج ّهــز مــن وزارة العــدل ،األخصــايئ
املــريب هــو املســؤول عــن الطفــل .أنــا أيضـاً أقــوم باللقــاءات
الخاصــة بالطفــل .ألنّــه يف املحكمــة التــي أعمــل بهــا ال
ّ
يوجــد مــريب وال يوجــد أخصــايئ نفــي .و بصفتــي أخصــايئ
للخدمــات االجتامع ّيــة أنظــر إىل جميــع هــذه امللفّــات”.
(خبــر خدمــات إجتامعيــة)
“األخصــايئ النفــي يق ّيــم الصفــات الشــخص ّية ،تفكريهــم،
املشــاكل الزوج ّيــة .األخصــايئ املــريب يجــب أن يقــوم
الخاصــة بدعــاوي الوصايــة ،عالقــة الطفــل
باللقــاءات
ّ
بــاألب و األم و اعطــاء فكــره عنــد الطــاق ،و عليــه يف هــذا
الفــرة أن يق ّيــم الوصايــة و احتياجــه للتعليــم .أ ّمــا أخصــايئ
الخدمــات االجتامعيــة فعليــه أ ْن يعطيــه آراءه يف قضايــا
الطــاق و الوصايــة بعــد قيامــه بزيــارات إىل البيــت و
الجــران واألقــارب و أخــذ أفكارهــم ،و لكــن هــذا النظــام ال
(مــرب)
يط ّبــق دامئــاً”.
ّ
القضــاة يــرون أ ّن التفرقــة بــن األخصائيــن غــر واضحــة ،وظائــف
مختلفــة ميكــن أن تعطــى لألشــخاص غــر األخصائيــن ،مــع
توضيــح الفــرق يف وجــوب أ ْن يكــون املربيــون هــم أخصائيــي
األطفــال صغــار الســن.
“إذا كان هنــاك دعــاوي طــاق و وصايــا مــع بعضهــم
البعــض فأر ّجــح أ ْن أحيلهــم ملــريب ،مــا دون ذلــك أحيلهــم
إ ْن لــزم إىل األخصــايئ املــريب و إ ْن لــزم إىل أخصــايئ الخدمــات
االجتامع ّيــة ،أل ْن كالهــا أخــذ نفــس التشــكيلة و كالهــا يف
نفــس الفعال ّيــة( ”.قــايض)
“باألصــل وجهــة نظــر قــايض هــي إعطــاء الجميــع
نفــس العمــل ،يف تركيــا األمــور هكــذا ،فوظيفــة
األخصــايئ النفســية مختلفــة ،و وظيفــة األخصــايئ
املــريب مختلفــة ،و وظيفــة أخصــايئ الخدمــات االجتامع ّيــة
مختلفــة ،فهــذا عمــل طاقــم جامعــي( ”.خبــر خدمــات
إجتامعيــة)
“نحــن نقــوم بنفــس الوظيفــة ،فمجــاالت التخصــص تتطلّــب
االختــاف و لكــن امل ُـراد واحــد .يحصــل بشــكل نــادر مث ـاً
أ ْن يــأيت ملفــات مــن الخــارج و يطلــب صاحبهــا مالقــاة
مــريب .إ ْن كان األمــر يتعلّــق بــآراء الطفــل فيمكــن أ ْن يطلــب
الحاكــم بشــكل خــاص األخصــايئ املــريب( ”.خبــر نفــي)
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 .9.4.10نظــرة مط ّبقــي القانــون عــى خــراء املحاكــم ومــدى
إســتفادة مط ّبقــي القانــون مــن خــراء املحاكــم
بشــكل عــام إســهام أخصــايئ املحكمــة وتقاريرهــم املج ّهــزة

تُنظــر بشــكل إيجــايب ،لكــن بجانــب هــذا التقييــم اإليجــايب
العــام و يف التقييــم الك ّمــي فقــد تــم إدراك وجــود فــرق و
بعــض االختالفــات يف وجهــات النظــر بــن مطبقــي القانــون و
األخصائيــن( .الجــدول .)55

الجدول  .55تعليق مط ّبقي القانون عىل خرباء املحاكم والتقارير التي يتم إعدادها من خرباء املحاكم ()%
العدد

إيجايب

سلبي

93

83,9

16,1

100

قايض

26

96,2

3,9

100

محامي

40

70

30

100

خبري محكمة

27

92,6

7,4

100

جميع مطبقي القانون

القضــاة الذيــن تـ ّم مقابلتهــم أوضحــوا بشــكل أســايس أ ّن التقريــر
القــادم مــن األخصائيــن ق ّيــم لهــم .األخصائيــون أوضحــوا أ ّن
وجــود األشــخاص املعن ّيــة يف داخــل بيئتهــم و متضيتهــم لوقــت
أطــول معهــم ،معرفتهــم ،إنشــاء تواصــل مريــح معهــم ميكّنهــم
مــن إيضــاح أنفســهم بصــورة أفضــل و بالتّــايل إكســاب التقريــر
لقيمــة أكــر .القضــاة يقيّمــون التقريــر و لكــن يبقــى قرارهــم
الخاصــة.
يعتمــد عــى تقويــم نظرتهــم و أفكارهــم
ّ
“األجوبــة املأخــوذة ألســئلة تخــص مشــكلة تــأيت غريبــة ،ملاذا؟
األســئلة التــي يتــم ســؤالها يف داخــل بيئــة املنــزل ألنّهــا تســأل
يف املنــزل تــرح املــرأة املشــاكل املتعلّقــة بزوجهــا بأريح ّيــة و
تفصيــل ،رمبــا ال ميكنهــا فعــل ذلــك يف بيئــة املحكمــة ،أشــياء
مفصلــة،
كثــرة تبقــى خف ّيــة و لكــن يف داخــل التقريــر تكــون ّ
مــن هــذا املنطلــق تكــون مفيــدة بعــض الــيء( ”.قــايض)
“هــذه التقاريــر ترينــا الطريــق ،ليســت ملزمــة لوحدهــا،
بعــض األحيــان أالمئهــا و بعــض االحيــان ال أالمئهــا .هــم
مختلفــن و أنــا أفكــر بصــورة مختلفــة .لكــن بالطبــع جــودة
األخصــايئ مه ّمــة( ”.قــايض)
امللفــات التــي يأخــذ القضــاة بالتحديــد تقريــر األخصائيــن هــي
دعــاوي الطــاق بالنــزاع بتواجــد الطفــل يف هــذه الـــدعاوى
يطلــب قــايض التقريــر لفهــم رشوط العائلــة بشــكل أفضــل و
التخــاذ قــرار الوصايــة بشــكل أفضــل .مــن شــكل امللفــات
األخــرى التــي يحيلهــا قــايض لألخصائيــن هــي ملفــات األزواج
الذيــن يُــرى احتــال عودتهــم بــدون طــاق .يهــدف الحاكــم مــن
إحالــة هــذه امللفــات إىل األخصائيــن إىل إقناعهــم بالتخــي عــن
الطــاق .ملفــات الطــاق املتفاهــم فيهــا بــن الطرفــن أغلبهــا ال
يتــم إحالتهــا إىل األخصائيــن مــن ِقبــل قــايض .يف هــذا النــوع
مــن الـــدعاوى يُنهــي قــايض باتخــاذ قـرار يف جلســة واحــدة دون
تقريــر خبــر .القضايــا التــي ال يتــم فيهــا التفاهــم بــن الطرفــن
و لكــن يتــم قبــول املتطلبــات مــن قبــل الطــرف اآلخــر و التــي ال

املجموع

تتحـ ّول إىل خالفــات باألغلــب ال يتــم إحالتهــا .يف حالــة أ ْن يكــون
أحــد الطرفــن مخــل بشــكل واضــح و قــوي (كحــاالت العنــف،
الخيانــة ،االعتــداء) و يف حــال اثبــاث املحكمــة لهــذا االخــال
يأخــذ الحاكــم قــراره دون الرجــوع إىل األخصائيــن.
“نحــن ال نحيــل جميــع الـــدعاوى إىل هــؤالء
األصدقاء(األخصائيــون) ،أي الـــدعاوى ال نحيلهــا؟ قضايــا
دعــاوي الطــاق هــذه التــي تكــون واضحــة بتقريــر طبيــب،
صــور واضحــة تثبــت العنــف ،تصويــرات فيديــو ،أو التــي
تتضــح فيهــا الخيانــة بطباعــات حاســوب ّية ،و التــي يكــون بهــا
شــاهد عــى التحــركات ال نُحيلهــا .ولكــن نُحيــل هــؤالء :إ ْن
كان هنــاك خــاف حــول تعليــم الطفــل ،أو إ ْن كان هنــاك
طــرف إلنقــاذ العائلــة( ”.قــايض)
“الطّــاق امل ُ ّتفــق عليــه أو الّذي يقبــل طرف متطلبــات الطرف
اآلخــر فيهــا ال نُحيلهــا ،أ ّمــا إن قــال طــرف مــن الطّرفــن ّأن
أصــاً ال أو ّد الطّــاق نُحيلهــا إىل األخصــا ّيئ و نســأله إ ْن كان
هنــاك احتــال أ ْن يســتم َر هــذا ال ـ ّزواج أم ال( ”.قــايض)
“إ ْن أىت حالــة ا ّدعــى فيهــا الطّرفــن و بشــكل متبــادل أنّــه ال
للصلــح و أنّهــا يــو ّدان الطــاق ال داعــي لالخصــا ّيئ ،و
مجــال ّ
لكــن لنقــل أنّهــم مل ي ّتفقــا عــى موضــوع الوصايــة أو النفقــة
أو التعويضــات ،هنــا ميكننــا إرســالهم لألخصــا ّيئ( ”.قــايض)
و بعيــدا ً عــن القضــاة ،املحامــون يــرون التقريــر اآليت مــن
األخصائيــن إيجابيّــاً بشــكل عــام ،لكــن املحامــون يتق ّربــون إىل
األخصائيــن بالنقــد .تقريبـاً جميــع القضــاة الذيــن تـ ّم مقابلتهــم
بيّنــوا أ ّن ثلثــن محامــن ينظــرون بايجابيــة إىل تقريــر األخصــايئ،
بعــض محامــن ينتقــدون موضــوع عــدم كفايــة االختصــاص.
“هــم كمــن يتــم إحضارهــم لألمــور الرســم ّية فقــط ،مثــاً
مســألة تتعلــق بالج ـزاء ،ســيتم أخــذ إفــادة الطفــل ،هنــاك

ســيكون االخصــايئ املــريب و االخصــايئ النفــي ولكن يجلســون
الســجل فقــط،
هكــذا ،أي أ ْن وجودهــم ســيتم إدخالــه إىل ّ
فبالتــايل ليســوا ف ّعالــن كثــرا ً ،وهنــا أيض ـاً (محكمــة األرسة)
ال أعتقــد أ ّن لهــم تأثــرا ً كبــرا ً ،هــم موجــودون للــزوم مــلء
هــذه الوظيفــة( ”.محامــي)
“أف ّكــر أ ّن يف تقريــر األخصائيــن يتحركــون بــدون أ ْن يهتمــوا
كثــرا ً بواقــع تركيــا ،هــم ال يدخلــون يف حــوار حقيقــي مــع
الطفــل و ال يكتــب التقريــر حالتــه بصــورة واضحــة ،يلتقــون
مــع األطـراف و يكتبــون نفــس مــع كتــب يف عريضــة األطـراف
مــع تغيــرات بســيطة ،برأيــي املهــم هنــا هــو لقاءهــم مــع
الطفــل( ”.محامــي)
أخصائيــو املحكمــة يــرون وبش ـ ّدة أ ّن حضورهــم الشّ ــخيص مهــم
كل تقاريــر األخصائيــن الذيــن
جــ ّدا ً ،و يعتقــدون أ ّن تقريبــاً ّ
متــت مقابلتهــم تقيّــم بصــورة إيجابيّــة ،أيض ـاً فقــد بـ ّـن بعــض
األخصائيــون أنّــه يف خــال مقابالتهــم ،أنّهــم لحــن اســتقرار
موقعهــم يف داخــل املحكمــة يعانــون مــن صعوبــات و لــآن يف
موضــوع تأثريهــم فإنّــه يتغـ ّـر مــن قــايض إىل قــايض و مــن يــد إىل
يــد عــى حــد تعبريهــم.
املواضيــع مثــل أي ملفــات الـــدعاوى يجــب إحالتهــا إىل األخصــايئ،
و يف أي املواضيــع يجــب أ ْن يؤخــذ تقريــر األخصــايئ أو استشــارة
األخصــايئ بهــدف الوفــاق ،و التقاريــر بأي شــكل ســوف تســتخدم،
بصــورة قاطعــة ال يجــب أ ْن يكــون هنــاك قوانــن و يجــب أ ْن
تدخــل املحكمــة نظــام التكامــل لألخصائيــن وأ ْن يكــون متعلّــق
بالشــخص.
“يحــدث أ ْن أســمع عــن إحالــة القضــاة لجميــع قضايــا
ِ
قــاض يحيــل حتــى القضايــا
الطــاق ،مثــاً كان هنــاك
امل ّتفــق عليهــا بــن الطّرفــن ،فهــذه هــي املشــكلة بالــذات،
هنــاك حــاالت تتشــكّل وفقــاً ملنظــور الدنيــا( ”.إستشــاري
نفــي)
“إ ْن أعجــب بــك قــايض فهــذا ج ّيــد ،وإ ْن مل ُيعجــب فهذا يسء،
بعــض القضــاة يرســلون جميــع امللفــات ،و بعــض القضــاة
يرســلون ملــف واحــد كل شــهر ،ولعــدم وجــود ثوابــت لهــذا
ال ينظــر ال ّنــاس لنــا بعــن االحــرام ،نحــن مضطّــرون أ ْن
نكســب احرتامنــا بأنفســنا(”.خبري خدمــات إجتامعيــة)
“باألصــل هــو متعلّــق بــيء يك ّونــه قــايض يف عقلــه ،أنــا
هكــذا أرى ،هــو ال يحيــل كل ملــف ،إ ْن كان شــأن لطفــل يف
العمــل يــأيت امللــف ،لهــذا إعطــاء نســبة هــو يشء خاطــيء”.
(خبــر خدمــات إجتامعيــة)
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بعــض األخصائيــن يــرون أ ْن هنــاك فــرق بــن االهتــام و
اســتعامل التقريــر مــن قــايض إىل قــايض ،و بيّنــوا أ ّن بعــض القضاة
يطلبــون التقريــر لألغـراض الرســميّة و ال يهت ّمــون بهــا .كثــر مــن
األخصائيــن يطلبــون أ ْن يعملــوا بقــرب أكــر مــع قــايض ،و أ ْن
يعرفــوا بدايــة و نهايــة الدعــوى املوكلــة إليهــم ،و أ ْن يســتعيدوا
امللفــات التــي ج ّهزوهــا و ت ـ ّم اســتخدامها.
“ ُيعمــل بــه ألغــراض رســم ّية ،أنــا أرى هكــذا ،واحــد مــن
األســباب الكــرى لطلــب قــايض لتقريــر هــو ّأل تعــود الدعــوى
مــن املحكمــة العليــا ،هنــاك اعتقــاد كهــذا بالوقــت الحــايل”.
(خبــر خدمــات إجتامعيــة)
“باألصــل الــذي يجــب أ ْن يفعلــه قــايض لألخصائيــن ،هــو أ ْن
يتناقــش يف يــوم محــدد معهــم يف امللفــات املعطــاة إليهــم،
صديقــي األخصــايئ النفــي مــاذا رأيــت ،و صديقــي األخصــايئ
املــريب مــاذا تعتقــد ،و صديقــي أخصــايئ الخدمــات االجتامعية
مــا هــي أفكاركــم ،هــل تعطــوين معلومــات ..هــذا ال يحــدث،
املثــايل هــو هــذا( ”.خبــر خدمــات إجتامعيــة)
“بشــكل عــام القضــاة النّهــم ينظــرون يف قضايــا مرتبطــة
بالدليــل ،يف موضــوع تقديــر نســبة االخــال يلجــأون إىل
الشــهود و األدلّــة املاد ّيــة ،تقييمنــا املهنــي ال يؤثــر فيهــم”.
(خبــر نفــي)
“اآلن يختلــف األمــر مــن قــايض إىل آخــر ،بعــض القضــاة
يأخــذوك و يجلســون لجــوارك وقــت امللفــات ،يقــول هــل
تســاعدين يف هــذا .و بعضهــم ُيجلســوك عــى كــريس املشــاهد
يف صالــة املحكمــة ،يقــول نعــم مــاذا حــدث؟ و بعــد ذلــك
(مــرب)
حســناً حســناً ميكنــك الخــروج!”.
ّ
بشــكل عــام يُقــال أ ّن مثــل هــذه املشــاكل تقــل مــع مــرور
الزمــن ،مــع املــي يُــدرك الحاكــم و العاملــون يف املحكمــة
مبهــام األخصائيــن و أه ّميتهــم ،هــذه فــرة متتــد طوي ـاً و يف كل
محافظــة ال تتقــ ّدم برسعــة.
“يف البدايــة عشــنا مشــاكل كثــرة ،قبــل ســبعة ســنوات
عندمــا كنــت أدخــل إىل الجلســات كانــوا يســألون بعضهــم
البعــض مــاذا تعمــل هــذه السـ ّيدة ،وهــل تعلمــوا مــاذا كانــوا
ّ
تفضــي.
يقولــون أيضــاً :كانــوا يقولــون ســ ّيدة اجتامع ّيــة
برأيــي قبــل ذلــك يجــب تعليــم الن ـ ّواب العامــن و القضــاة.
فهــم ال يعرفونــا( ”.خبــر خدمــات اجتامع ّيــة)
بعــض األخصائيــون يف خــال الوقــت ويف تقويّــة مكانهــم يعتقدون
أنّــه عــى األغلــب أ ّن املحكمــة العليــا تهتــم بتقاريرهــم ،ميكــن
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الحديــث عــن أنّــه يف حالــة أ ْن قــايض أعطــى قــرارا ً مخالفــاً
لتقريــر األخصــايئ ميكــن أ ْن تبطــل الدعــوى يف املحكمــة العليــا،
مثــل هــذه التجــارب كانــت ســبباً يف جعــل الحـكّام غــر املتخذيــن
مبــا يــأيت يف تقريــر األخصــايئ أ ْن يهتمــوا بهــا.
“التقريــر الــذي نكتبــه مثــاً نعطيــه لوالــد الطفــل ،قــايض
يعطيــه لــأم .و بعــد ذلــك يذهــب امللــف إىل املحكمــة
العليــاّ ،يحبــط و يــأيت ،و ُيطلــب أ ْن يطابــق قرارنــا .عندمــا
تــأيت ملفــات كهــذه للقــايض يقــول بعــد ذلــك أ ْن األخصــايئ
(مــرب)
فلــري أهم ّيــة لهــؤالء يقــول”.
مهــمُ ،
ّ
 .10.4.10ظروف عمل الخرباء
يف هــذا القســم تــم مناقشــة مواضيــع رشوط عمــل
أخصائيــو املحكمــة ،شــكل املقابلــة مــع أصحــاب الدعــوى ،و
تناســب مكتــب العمــل للعمــل الــذي يقومــون بــه ،بيئــة العمــل
الفيزيــايئ ،املواضيــع األمنيــة و اللوجســتيّة املتعلّقــة بزيــارات
الســجن.
 .1.10.4.10طرق مقابلة الخرباء
األخصائيــون باألغلــب يقومــون مبالقــاة وجهــاً لوجــه مــع
األشــخاص املعنيــن بامللفــات املحالــة إليهــم ،يف هــذا الوضــع
الســتمرار زياراتهــم ســيكون مؤثــرا ً عــدم وجــود اإلمكانيــات
اللوجســتيّة (غرفــة للقــاء ،دعــم مــا ّدي لتكاليــف املواصــات..
الــخ)  ،يف بعــض الحــاالت يقــام اللقــاء لـــ  3-4مـ ّرات ،لكــن هــذا
نــادر جــ ّدا ً .هــذا العــدد مــن اللقــاءات و إ ْن كان يظهــر كاف
ملهــام التثبيــت لألخصائيــن فهــو غــر كاف ملهــام االستشــارة .مـ ّدة
اللقــاء تختلــف بــن 45دقيقــة و  1.5ســاعة ،األخصائيــون بيّنــوا
أ ّن املـ ّدة املثال ّيــة هــي  45دقيقــة ،يُعتقــد أنّــه بعــد هــذه الفــرة
ميكــن أ ْن تتشــتت أفــكار الشــخص امللتقــى بــه.
“يف بعــض امللفــات يحــدث أ ْن نلتقــي باألطــراف املعن ّيــة مــ ّرة

واحــدة ،يف بعضهــا نلتقــي  2مــرة ،و يف بعضهــا نلتقــي 3-4

مـ ّرات ،هــذا يعتمــد عــى وضــع امللفــات و حــل التســاؤالت التــي
تراودنــا يف عقلنــا .مثــاً يف قض ّيــة وصايــة تالقينــا مــع الطفــل
(مــرب)
أربــع مــ ّرات ،بالنســبة لنــا هــو يشء نهــايئ”.
ّ

“العــدد املثــايل للقــاء ال يجــب أ ْن يقــل عــن م ّرتــن ،ألنّــه
عندمــا تلتقــون مــع الطــرف املعنــي يكــون مرتبــكاً ،ال يعــرف
ال ّنظــام ،تلتقــون لقــاءا ً و مــن ثــم يف اللقــاء الثــاين تســألون عــن
إدعــاءات الطــرف ،األشــياء التــي نســيها ،والتــي رشحهــا ،والتــي مل
يرشحهــا ،والتــي أتــت لعقلــه بعــد ذلــك و التــي هــي مه ّمــة جـ ّدا ً
(مــرب)
لشــخصه”.
ّ

“املوجــودات التــي نأخذهــا ،مالحظــات اللقــاء ،يف إطــار االنطبــاع
إ ْن آمنــت بنزاهــة العائلــة ،أزيــد اللقــاءات إىل  2أو  ،3ولكــن
كحــد أقــى  .. 2-3لكــن يف الحقيقــة إ ْن كانــت الحبــال قــد
قطعــت فـ ّ
ـأن اج ّهــز تقريــري خــال مـ ّرة واحــدة( ”.خبــر نفــي)
 .2.10.4.10املواضيع اللوجســتية واألمنية
وفقــاً لألبحــاث املعمولــة املشــاكل اللوجســت ّية الّتــي يعيشــها
األخصائيــون مثــل مــكان الســكن و املواصــات شــوهدت
كصاحــب تأثــر ســلبي عــى جــودة اللقــاءات و عددهــا .يشــكو
األخصائيــون مــن عــدم وجــود غرفــة لهــم يف املحكمــة بال ـذّات
أو عــى األقــل مــن عــدم وجــود عــدد غــرف ٍ
كاف للقــاءات .فإنّــه
وتحــت إطــار دعــاوي الطــاق يشــارك الشّ ــخص امللتقــى بــه يف
معظــم الوقــت تفاصيــل رسيّــة عــن حياتــه الشّ ــخصيّة ،عــدم
وجــود غــرف مناســبة لهــذه اللقــاءات يقلّــل مــن املعطائيّــة يف
اللقــاء .يف بعــض املحاكــم يوجــد  1غرفــة لجميــع األخصائيــن ،يف
حــن لقــاء أحــد األخصائيــن يخــرج و ينتظــر باقــي األخصائيــن
يف املمــر .ويف بعــض الظــروف ال يوجــد غرفــة عائــدة لألخصائيــن
يف املحكمــة ،يقومــون باســتخدام غرفــة قــايض أو منطقــة
مشــركة ،يف هــذه الظــروف أشــخاص مثــل كاتــب املحكمــة
أو الحاجــب يقومــون بدخــول الغرفــة يف أوقــات غــر
مناســبة ،و يكــون ســبب يف تصعيــب مســألة الثقــة للشــخص
امللتقــى بــه.
غرفــة خاصــة باللقــاءات مه ّمــة أيضـاً للطفــل الــذي سـيُلتقى بــه،
ميكــن القــول أنّــه مــن الصعــب اللقــاء بطفــل يف بيئــة املحكمــة
البــاردة ،وأنّــه يجــب اللقــاء باألطفــال بغــرف مل ّونــة تعطيهــم
اإلحســاس بال ّراحــة.
“نحــن ليــس لدينــا غرفــة ،نقــوم بتحضــر تقريرنــا يف املنــزل،
عندمــا نــأيت إىل املحكمــة فــإ ّن املــكان الّــذي نقــوم بــه باللقــاء
هــو غرفــة قــايض ،و عندمــا يقــوم الحاكــم باعطاء اســراحة يف
خــال جلســته نقــوم بإخـراج الشــخص امللتقــى بــه للخــارج،
أحيانــاً يف أكــر األماكــن حــرارة ،وأكــر األماكــن املليئــة
باملشــاعر ،و أكــر األماكــن التــي نقيــس بهــا انفعاالتهــم،
ـرب)
يكــون هنــاك مقاطعــة( ”.مـ ّ
“ينظــر فيجــد الحائــط بال لــون ،وهنــاك ســتارة مم ّزقة ،حســناً
نعــم لرمبــا األطفــال ميكنهــم أ ْن يلعبــوا ولكــن ال يشء ســوى
ذلــك ،أنــا عندمــا يحــن الوقــت يجــب أ ْن ألعــب مــع الطفــل
عــى األرض ،يجــب أ ْن يكــون يل غرفــة وفقــاً لهــذا ،كيــف
يل أ ْن أُجلــس الطفــل عــى األرض؟ أنــا مثــاً أقــوم باختبــار
ـدي مــكان ألجلــس
الكشــف التنمــوي دنفــر  2ألنّــه ليــس لـ ّ
ـرب)
الطفــل فيــه( ”.مـ ّ

مــن املشــاكل التــي يصادفهــا األخصائيــون أيض ـاً هــي تخصيــص
مركبــة ،ال يتــم تخصيــص مركبــة لألخصائيــن .األخصائيــون
بالعــادة يأتــون إىل مــكان اللقــاء بســيارات األجــرة التــي يدفعــون
لهــا مــن نقودهــم ،و بعــد ذلــك يقومــون بالتفــاوض الســتعادة
هــذه النقــود .و بســبب أنّــه ليــس هنــاك تعريــف واضــح يف
قوانــن وزارة العــدل يعيشــون مشــكلة بريوقراطيّــة يف قضيّــة
اســتعادة النقــود.
وأفــاد بعــض األخصائيــن أ ّن مقــدار معاشــهم غــر ٍ
كاف لكــرة
اللقــاءات التــي يقومــون بهــا ،هــذه األشــكال مــن املشــاكل و
قلــة االمكانــات اللوجســتيّة تكــون ســبباً يف تقليــل اللقــاءات /
حضــور الجلســات لالخصائيــن يف املــكان املطلــوب.
“يقــول قــايض ســتقوم مبراقبــة طفــل ،ستشــاهده يف بيئتــه
املنزل ّيــة ،اذهــب و ج ّهــز تقريــر عــن البيئــة الّتــي يعيــش
بهــا ،تقــوم أنــت بأخــذ امللــف و تقــول حســناً يــا ســيد قــايض
ولكــن ليــس هنــاك أي أجــرة ،أجــرة العربــة تحــت الحســاب،
املخصصــة للطريــق يتــم تحصيلهــا و توضــع تحــت
األجــرة
ّ
الحســاب ،تقــوم بتطبيــق العمــل و تــأيت .اذهــب أنــت و
خصــص مركبــة مــن وزارة العــدل يقــول ،تخــرج و تذهــب
ّ
إىل الشــئون اإلدار ّيــة ،وزارة العــدل ليــس لديهــا مركبــات
ـرب)
تخصــص لهــذا النــوع مــن األعــال يقولــون( ”.مـ ّ
“يقــول قــايض ســتدفعون مــن نقــود جيوبكــم ،ســتحرضون
الفاتــورة يل و ســأقوم أنــا بإعطائكــم األجــر .كل شــهر يكــون
لنــا زيــارات إىل  20منــزل ،أنــا لســت مجــرا ً أ ْن أدفــع 200-
 250و رمبــا  500لــرة مــن جيبــي الخــاص يف ســبيل العمــل.
لهــذا نقــوم باالتصــال باألطــراف املعن ّيــة ليأتــوا هــم و
يأخذوننــا( ”.مــريب)
و مــن املشــاكل األخــرى التــي يعـ ّـر عنهــا أخصائيــو املحكمــة هي
األمــن ،يف هــذه الحالــة يضطــر األخصــايئ للذهــاب إىل محيــط
غــر آمــن بصحبــة عائــات تعيــش حــاالت ســجن بصــورة أكــر ،و
مــن جانــب آخــر يكونــون وجهـاً لوجــه مــع أشــخاص ميّالــن إىل
الشّ ــدة يف ال ّزيــارات املنزليّــة الّتــي تقــام مــع األط ـراف .يف هــذه
الظــروف عــدم وجــود ســلطات ردع ميكنهــا الوصــول برسعــة
األخصــايئ.
تــؤدي إىل قلــق
ّ
“ليــس هنــاك أمــن ،نحــن نوفّــر أمننــا بأنفســنا ،لهــذا
أحيان ـاً نعيــش مشــاكل ،ح ّتــى أنّــه حــدث أ ْن و ّجــه أحدهــم
الســاح نحــو رأســنا .نحــن اجتزنــا ذلــك لكــن مــا ســيحدث
باملســتقبل ليــس لــه ضــان( ”.خبــر خدمــات إجتامعيــة)
“يف محكمــة األطفــال تهت ّمــون بأطفــال مســحوبني للجرميــة،

189

هــؤالء األطفــال بــا أمــن ،يكونــون أحيــاء ُمنزويــة ،وال
ُيعطــى رشطــي لجانبكــم ،بشــكل مــا تدخلــون إىل هــذه
األحيــاء ،ألنّــه ليــس لدينــا حــق املحافظــة فــا يســعنا أ ْن
(مــرب)
نطلــب األمــن”.
ّ
 .3.10.4.10إقرتاحــات لتطوير الخرباء
الخاصــة بالتعليــم
يف هــذا القســم ســيتم تقييــم املواضيــع
ّ
املأخــوذ يف بدايــة العمــل ألخصائيــي املحكمــة ،التعليــم
امل ُحتــاج لهــم لتطويــر اختصاصهــم يف داخــل العمــل و مقاييــس
التقاريــر.
 .4.10.4.10الحاجــة إىل التدريب والتعليم
مــن املشــاكل األخــرى التــي يعيشــها األخصائيــون التعليــم،
األكرثيّــة يدخلــون ســلك العمــل وهــم يعرفــون قواعــد املأموريّــة
العا ّمــة وال يشء إضــايف عــن التعليــم الــذي أخــذوه .ينتظــر
األخصائيــون تعليـاً خاصـاً مبواضيعهــم ،و أيضـاً تعليـاً ذو عالقــة
بنظــام الحقــوق .و إن كان األخصائيــون قــد أخــذوا تعليـاً خاصـاً
مبجالهــم يف الجامعــة ال يوجــد تجهيــزات لتؤهلهــم لوظائــف
العمــل بصــورة خبــر.
علّــم أ ّن الكثــر مــن األخصائيــن تص ّعــب عندمــا بــدأ اختصاصــه
يف املحكمــة ،وأنّهــم بعــد ذلــك يف خــال زمــن تعلّــم مــن خــال
“املســاعدة اليدويّــة” .و يزيــد املشــكلة كــون نظــام األخصائيــن
جديــد عــى املحاكــم العائليّــة ،و عــدم وجــود أخصائيــون
قدامــى يقومــون بنقــل املعلومــات ،و وجــود أشــخاص يتــم
لقاءهــم قبــل وجــود األخصائيــن.
“عندمــا تبــدأون العمــل يوجــد تعليــم شــبيه بالتعليــم
اإلعــدادي لكــن محتــواه غــر مناســب لعملكــم هنــا،
فقــط هــو تعليــم مناســب فقــط ملأموريتكــم ،أي مــا هــي
املأمور ّيــة و كيــف تتــم ،كيــف تتــم األمــور يف املحكمــة،
هــذا مــا يعرضــوه .يجلســونكم بقولهــم أنتــم يف مجالكــم،
لقــد تخ ّرجتــم ،تعرفــون كل يشء .هكــذا ال يكــون هنــاك
تعليــم عــن الطــاق مثــاً( ”.خبــر خدمــات إجتامعيــة)
“يف نظــام املحكمــة ُيطلــب منكــم أ ْن تقومــوا باللقــاء لكــن
يتوجــب عليكــم أ ْن تكــون أصحــاب معلومــات عــن العمل ّيــة،
نحــن ال نعــرف العمل ّيــة بالقــدر الــذي يعرفــه قــايض أو
النائــب العــام ،ال نعــرف املواضيــع ،ألنــه ال يوجــد تعليــم
كهــذا .وضــع الطفــل يف النظــام العــديل مل ُيعطــى لنــا كتعليم،
فقــط كيــف يتــم تقييمــه كيــف ميكننــا جعلــه ذو فائــدة
ـرب)
للمجتمــع ،ال يتــم عمــل أي تقييــم غــر ذلــك( ”.مـ ّ
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و قــد تــم تحديــد أ ّن التعليــم يحــدث يف املــدن الكــرى ،و
األخصائيــون يف املــدن الصغــرى ليــس لديهــم اإلمــكان للذهــاب
هنــاك.
“أطفــايل ال زالــوا صغــار ،التعليــم ُيعطــى يف مــكان مــا ،ال
يســعني الذهــاب هنــاك دامئــاً ،زوجــي أيضــاً يعمــل هنــا،
ليتــه يكــون هنــاك تعليــم عــر االنرتنــت ،أو يقومــوا بعمــل
عــرض هنــا ،عليهــم أ ْن ُيكْملونــا ،نحــن ناقصــون( ”.خبــر
نفــي)
بعــض األخصائيــون أخــذوا تعليــاً مــن وزارة العائلــة و
الخدمــات االجتامعيّــة ،لكــن متــت اإلفــادة أ ّن
هــذا التعليــم وجــب أ ْن يكــون مســتمر و
متن ّو ع.
“اآلن وزارة العائلــة كــا قلــت يعطــون تعلي ـاً يف موضــوع
تقديــم خدمــات استشــاراية للعائــات التــي يف مرحلــة
الطّــاق ،الســنة الفائتــة عملــوا أول فعال ّيــة تعليم ّيــة وكانــت
قصــرة ،هــذا النــوع مــن التعليــم يجــب أن يكــون مســتمرا ً”.
(خبــر نفــي)
يف ّكــر األخصائيــون بــأ ّن وزارة العــدل تنظّــم جلســات تعليميّــة و
لك ّنهــم لعــدم انتامئهــم لــوزارة العــدل ال يســتطيعون االســتفادة
منهــا.
“أنــا هنــاك أعمــل بــدون مسـ ّمى وظيفــي ،ال أعمــل العمــل
األصــي للمؤسســة ،لهــذا الســبب ال أســتطيع النهــوض اآلن
و املطالبــة بــأ ْن تعطينــا وزارة العــدل تعليـاً ،ذاتـاً إ ْن كانــوا
ســيعطون هــذا النــوع مــن التعليــم لــن يدعونــا( ”.خبــر
نفــي)
“وزارة العــدل أُعطــت الحصــص مــن جديــد ،ك ّونــوا
الخاصــة بهــم مــع األخصائيــن ،لدينــا
مجموعــات التعليــم
ّ
هنــاك بعــض أصدقائنــا الذّيــن يعطــون التعليــم ،حســب
تت ّبعنــا لهــم عــر الفيســبوك فقــد أعطــوا تعلي ـاً للجــدد”.
(مــرب)
ّ
 .5.3.1.10شكل التقرير
واحــدة مــن مشــاكل أخصائيــي املحكمــة هــي عــدم وجــود
شــكل معــ ّرف محــدد للتقريــر مــن حيــث التنســيق و اتّصــال
املحتــوى ،الجميــع يك ـ ّون الشــكل الخــاص بــه للتقريــر و الكثــر
مــن األحيــان ال يحصلــوا عــى معلومــات راجعــة مــن قــايض
حــول الوظيفــة.

ســأحض هــذا التقريــر؟
ّ
“يوجــد وضــع كهــذا ،أنــا كيــف
الطفــل مــن ســنتني بجانبــه عائلتــه ،هــذا الرقــم  2ســأكتبه
كرقــم أو ككلــات؟ يخــرج أشــياء كثــرة ،واحــد ســأكتبها
باملفــرد أم أكتــب اثنــان باملفــرد؟ ليــس هنــاك أي قاعــدة”.
(مــريب)
“ال تســتطيع التخصــص ،هــذا متامــاً يتعلّــق بامكان ّيــة
الشــخص عــى التطويــر ،عندمــا بدأنــا العمــل مل يكــن هنــا
معــن للتقريــر ،التقاريــر ك ّنــا نخرجهــا بأنفســنا،
أي شــكل ّ
ً
نســقناه بأنفســنا ،هكــذا هــو أيضــا يف محكمــة األطفــال”.
ّ
(خبــر خدمــات اجتامعيــة)
 .5.10تقييــم مراكز الخدمات اإلجتامعية
مطبقــون القانــون و األخصائيــون ليــس لديهــم معلومــات عــن
الخدمــات االجتامعيّــة املعروضــة عــى العائلــة يف خــال فــرة
الطــاق أو مــا قبلهــا ،الخد ّمــة املعروفــة الوحيــدة هــي خدمــة
االستشــارة الحقوقيــة و استشــارة محامــي للعائــات التــي
ال متتلــك القــدرة املاديّــة ،و يعــرف بشــكل خــاص يف أوســاط
محامــن مــروع حاميــة املــرأة للنســاء التــي عانــت مــن العنــف.
“ال أعــرف خدمــة كهــذه يف تركيــا ،يوجــد خدمــة استشــارة
و محامــاة للذيــن ليــس لديهــم القــدرة املاليــة  ،مشــاريع
الحاميــة موجــودة لك ّنهــا ال تقتــر عــى الطــاق فهــي
تشــمل جميــع املواقــف( ”.محامــي)
“بالطبــع هــي خدمــات ايجاب ّيــة ،برأيــي إ ْن كانــت املــرأة
تعــاين االضطهــاد لهــذه املشــاريع أثــر ايجــايب عــى تشــجيع
النســاء عــى طلــب الطــاق( ”.محامــي)
“مــروع حاميــة املــرأة موجــود ،للنســاء التــي عانــت مــن
العنــف :هــي تهــدف لحاميــة املغدوريــن مــن العنــف ،و
أعتقــد أنّــه يوجــد لــوزارة العائلــة مثلهــا( ”.محامــي)
أفــاد أخصائيــو املحكمــة أن وظيفتهــم هــي تحديــد ملــن سـتُعطى
وصايــة الطفــل يف دعــاوي الطــاق بعــد بدايــة الدعــوى ،فــإ ّن
نيتهــم هــي إنقــاذ الــزواج لهــذا يُعطــون خدمــات االستشــارة
النقــاذ زواج الطرفــن.
“عنــد بدايتــي للعمــل ،مــا رأيتــه هــو أنّــه حــن يتقــ ّدم
الزوجــن للمحكمــة إ ْن مل يكــن لديهــم طفــل أصـاً الدعــوى
ال تخــرج خــارج املحكمــة ،أي أ ّن الــكل ال يعــرف ذلــك ،فــا
يكــون هنــاك وضــع لطلــب املســاعدة للخــارج( ”.خبــر
نفــي)
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لقــد تــ ّم تثبيــت عــدم معرفــة مركــز الخدمــات
االجتامعيّــة و استشــارة العائلــة باألخــص مــن قبــل
محامــن ،بالــذّات يُــرى أنّــه يف عيــون محامــن و يف أذهانهــم
أ ّن هــذه املؤسســة غــر موثوقــة وغــر عمليّــة .املحامــون هــم
األشــخاص األوائــل الذيــن يتــم االرتبــاط معهــم يف دعــاوي
الطــاق مــن ِقبــل األطــراف ،و األخصائيــون هــم يف موقــع
األشــخاص الذيــن يق ّدمــون النصيحــة قبــل الدخــول يف فــرة
دعــوى الطــاق.

“ال يحــدث أ ْن نو ّجــه األشــخاص ،ألنّهــم عندمــا يأتــون إلينــا
تكــون النقطــة التــي وصلــوا إليهــا متأخــرة ،ألنّــه عندمــا
تُرفــع الدعــوى يكــون الطرفــن قــد أشــهروا الســيوف ضــد
ي دعــوى طــاق ،فعلــت
بعضهــم البعــض ،أنــت رفعــت ع ـ ّ
كــذا و كــذا ..و عندمــا تدخــل العائــات عــى الحلبــة يكــون
تعويــض بعــض األشــياء صعــب ،لك ّنــي أعتقــد أنّــه ميكنهــم
أ ْن يــروا مســاعدة أكــر قبــل أ ْن تنتقــل الدعــوى إىل املحكمــة
ـرب)
أو قبــل رفــع الدعــوى( ”.مـ ّ

“أنــا أعــرف كيــف تعمــل املواقــع ،وأعلــم العاملــون يف كل
موقــع ،يعنــي يف هــذه النقطــة مل يبلّغنــا أحــد( ”.محامــي)

“مراكــز استشــارة العائلــة كانــت موجــودة مــن قبــل ،ال
أعتقــد أنّهــا جديــدة ،ليســت جديــدة ،لك ّنــي ال أؤمــن أ ّن
النــاس يتــم توجيههــم لهنــاك بالــذات عنــد انهيــار الــزواج.
يــا ليتهــم يتو ّجهــوا أكــر إىل هنــاك ،لرمبــا عنــد ذلــك ال
يحــدث طــاق .لكــن لعــدم حــدوث الطــاق هــذا أيضــاً
رشط :تثقيــف العائــات!( ”.خبــر خدمــات إجتامعيــة)

“بخصــوص هــذا ال أعــرف الكثــر رمبــا يكــون هــذا نابعـاً مــن
جهــي لك ّنــي مل أرى أي تبليــغ( ”.محامــي)
“حســب علمــي مركــز استشــارة العائلــة مل يتــم إنشــاؤه أو
ربــا يف مرحلــة اإلنشــاء ،ال أســتطيع القــول جازمــاً .لكــن
ّ
مــن طــرف الدولــة يجــب أ ْن يكــون هكــذا و أ ْن يكــون كــا
الخدمــات الصح ّيــة بــا مقابــل( ”.محامــي)

أخصائيــو املحكمــة يعتقــدون بفائــدة هــذه الخدمــات و
يقرتحــون االســتفادة منهــا متام ـاً بصــورة تط ّوعيّــة .يُعتقــد أنّــه
عنــد فــرض االستشــارة ،ســتصبح هــذه الخدمــات بــا معنــى.

أخصائيــو املحكمــة يعلمــون بشــكل أفضــل مراكــز الخدمــات
االجتامعيّــة  /مراكــز االستشــارات األرسيــة و يُــرى أنّهــم يؤمنــون
بفائــدة هــذه املؤسســات .ولكــن أخصائيــو املحكمــة يقابلــون
الزوجــن يف مرحلــة مــا بعــد بــدء دعــوى الطــاق ويف هــذه
الفــرة يف ّكــرون أنّــه فــات األوان عــى اقناعهــم بأخــذ استشــارة
لتحفيــز إنقــاذ الــزواج.

“يف فــرة الطــاق ال ُيعطــى دعــم ،إ ْن رغــب الشــخص فهنــاك
مركــز استشــارة العائلــة ال ّتابــع لــوزارة األرسة والشــئون
االجتامع ّيــة و السياســ ّية وهــو م ّجــاين ،هــذا موجــود يف
حــال طلبهــم .ولكــن هــذه األشــياء يجــب أ ْن تجــري تحــت
أســاس الرغبــة ،فليــس هنــاك فائــدة إ ْن تــم أخــذك و أنــت
ال نفســك ال ترغــب بالذّهــاب( ”.خبــر خدمــات إجتامعيــة)
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امــن خــال البحــث عــن أســباب الطــاق يف تركيــا دراســة مراحــل
تكــون و تطويــر الــزواج ،العوامــل التــي أدت اىل الطــاق وذلــك
يف إطــار منــط قصــة وحكايــة .وقــد أحيــط يف الدراســة مبــا تعــرض
لــه األفــراد يف مرحلــة االجــراءات القانونيــة ،وســر العالقــة
عندمــا كان الــزواج يف مرحلــة النهايــة مــن الناحيــة القانونيــة،
وتأثــرات املامرســات القانونيــة عــى الحيــاة الفعليــة باالضافــة
اىل أســباب الطــاق .تــم تثبيــت نــص القانــون واملشــاكل الواقعــة
يف الحيــاة العمليــة مــن خــال تقييــم تجــارب األف ـراد يف إطــار
العمليــة القانونيــة مــن قبــل “منفــذي القوانــن” الذيــن هــم
الجهــات الفاعلــة للتطبيــق أيضــاً ،فالحصــول عــى اقرتاحاتهــم
لتحســن الوضــع الحــاىل .باالضافــة اىل دراســة جميــع املراحــل
مــن وجهــة نظــر األفــراد املطلقــن اىل الحيــاة واىل أنفســهم يف
الفــرة التــي بعــد الطــاق،و ســر العمليــة منــذ حــدوث الطــاق
 ،اىل الوضــع املوجــود حاليــا بعــد الطــاق.
ال ميكــن وصــف األســباب والعوامــل املؤديــة اىل الطــاق بحادثــة
واحــدة فقــط بطريقــة مبــارشة إال نــادرا ً؛ عــى الرغــم مــن أن
الطــاق هــو ظاهــرة تتحقــق كحادثــة تطــورت مــع تراكــم
املشــاكل التــي ظهــرت اعتبــارا ً مــن الفــرات األوىل مــن الــزواج
مــع وتجمعهــا مبــرور الزمــن فوقعــت بالواقعــة التــي أصبحــت
“النقطــة األخــرة لفيضــان الــكأس” .عــدم معرفــة االزواج بعضهم
البعــض مبــا فيــه مــن فــرة كافيــة خــال الفــرة الســابقة للــزواج
هــو واحــد مــن أهــم األســباب لظاهــرة الطــاق .ليــس عــدم
تعــارف األط ـراف عــى بعضهــم البعــض قبــل الــزواج مبــا فيــه
الكفايــة مرتبطـاً بعــدم كفايــة الفــرة التــي مضــت بــن التعــارف
وعقــد الــزواج فقــط ،بــل هــو مرتبــط بعــدم قضــاء األطـراف مــع
بعضهــم البعــض وقتـاً كافيـاً ميكِّنهــم مــن فهــم ومعرفــة خصائــص
بعضهــم الشــخصية ،وهيــاكل عائالتهــم ،ووجهــات نظرهــم
للحيــاة املســتقبلية أيضـاً .يــؤدي عــدم وجــود فكــرة كافيــة لــدى
األفـراد حــول توقعــات أنفســهم وكــذا توقعــات مــن يرغبــون يف
إقامــة العالقــة الزوجيــة معــه مــن الــزواج ،وكذلــك التناقضــات
التــي بــن التوقعــات اىل بــدء العالقــة الزوجيــة مــع املشــاكل
املحتملــة .قــد يســاعد القيــام بدراســات التوعيــة املســتهدفة
إلزالــة الضغــوط العائليــة وكذلــك الضغــوط املجتمعيــة عــى أن
يعــرف األف ـراد أزواجهــم قبــل عقــد الــزواج مبــا فيــه الكفايــة،
كــا يعطيهــم فرصــة التخــاذ قـرارت أكــر صحيــة حــول تأســيس
العالقــة الزوجيــة .ومــع ذلــك مــن املهــم جــدا ً االســتدامة عــى
السياســات العامــة بصــورة قويــة ملنــع الــزواج ىف ســن مبكــر.
الحــاالت التــي تأخــذ مكانهــا يف الصفــوف الخمســة األوىل فيــا
بــن املشــاكل التــي تعــرض لهــا األفـراد املطلقــن خــال عالقتهــم
الزوجيــة هــي العنــف والعــادات الســيئة والبيئــة املحيطــة /
االقــارب والعالقــة العاطفيــة والحيــاة الجنســية .عــى الرغــم مــن
أن هــذه املــررات قــد تختلــف حســب الخصائــص الدميوغرافيــة

املختلفــة ،إال أن املشــاكل املتعلقــة بالعنــف و العــادات الســيئة
و العالقــة العاطفيــة هــي املشــاكل األكــر شــيوعاً التــي تــم
ذكرهــا مــن قبــل النســاء والرجــال مع ـاً.
وأمــا يف مــررات األفـراد للطــاق ،فياخــذ تدخــل البيئــة املحيطــة
 /االقــارب يف حياتهــم الزوجيــة ،والعالقــة العاطفيــة التــي بينهــا
اكــر مــررارن فيــا بــن مــررات الطــاق .وتتبــع هــذه املــررات
واألســباب الخيانــة والقضايــا االقتصاديــة والعنــف .كــا ان حالــة
إنهــاء العالقــة الزوجيــة بســبب عــادات الــزوج الســابق او عادتــه
نفســه ،ومنــط الحيــاة او القيــم هــي أمــر منتــر أيضــاً .وأمــا
اختــاف الســن ،واختــاف املعتقد/املذهــب فيــا بــن األف ـراد،
ومــررات الــزواج مــن القريــب فيــأيت هــذا النــوع مــن األســباب
والعوامــل يف الصفــوف االخــرة مــن الحــاالت التــي تــؤدي اىل
ظاهــرة الطــاق .تشــر الفحوصــات عــى أســاس الجنــس اىل أن
أكــر أســباب الطــاق لــدى النســاء هــو العنــف ،وأمــا الرجــال
فأكــر أســباب الطــاق لديهــم هــي البيئــة املحيطــة  /االقــارب.
العامــل األســايس يف العالقــات الزوجيــة التــي حدثــت فيهــا
ظاهــرة الطــاق بســبب البيئــة املحيطــة  /االقــارب هــو تدخــل
أرسة املــرأة او الرجــل وعــى الخصــوص تدخــل األم يف العالقــة
الزوجيــة .يشــر الرجــال اىل عــدم احــرام زوجتــه الســابقة
ألرستــه عــى الخصــوص يف نطــاق أســباب الطــاق ومربراتــه يف
حــن أن النســاء يذكــرن أكــر مــا يذكــرن تدخــل أرسة أزواجهــن
الســابقني يف العالقــة الزوجيــة .كثــر مــا يواجــه هــذا النــوع مــن
املشــاكل خصوصــاً يف العائــات التــي تعيــش كاألرس الكبــرة.
ومــع ذلــك أن عالقــة املــرأة مــع أرستهــا موضــوع للنقــاش أيضـاً.
يعــ ّرف الرجــل هــذه الحالــة بأنهــا عــدم انفصــال املــرأة مــن
ـس املــرأة بنفســها مقيّــدة يف
أرستهــا بصــورة كاملــة ،بينــا تحـ ّ
هــذا املوضــوع .ولهــذا الســبب البــد مــن ان تحتــوي األعــال
التدريبيــة والتعليميــة الجاريــة فيــا يتعلــق بالحيــاة الزوجيــة
ليــس األزواج فقــط بــل األقــارب مــن الدرجــة األوىل أيض ـاً مثــل
والــدي الــزوج و الزوجــة .
الســبب األســايس يف ظواهــر الطــاق التــي حدثــت نتيجــة
العالقــة العاطفيــة هــو فقــدان الحــب املتبــادل .يجعــل الحرمــان
مــن الحــب او نقــص الحــب اعتبــارا ً مــن بــدء العالقــة الزوجيــة،
والعالقــات الزوجيــة التــي متــت إقامتهــا عــى عــدم املحبــة مــع
تأثــرات العوامــل الخارجيــة (البيئــة القريبــة ،انجــاب األطفــال،
تقاســم الوظائــف واملســؤوليات التــي يف املنــزل) أيضــاً تجعــل
الطــاق أم ـرا ً محتوم ـاً ال مفــر منــه.
تعــرض النســاء املطلقــة خصوصـاً للعنــف النفــي وبتعبــر آخــر
للعنــف اللفظــى هــو حالــة منتــرة يف ظواهــر الطــاق .ولكــن
أنــواع العنــف التــي تكــون أســباباً ومــررات للطــاق ليســت

محــدودة بذلــك فقــط؛ بــل توجــد هنــاك ســلوكيات تخريــب
الســامة الجســدية تكــون ســبباً للطــاق أيضــاً .عندمــا يتــم
تحليــل مــررات األزواج للطــاق بشــكل مقــارن ،يشــاهد أن
الرجــال الذيــن ميارســون العنــف يشــرون اىل هــذه القضيــة
بصــورة ســطحية جــدا ً ،ويذكرونهــا يف بعــض األحيــان بأســلوب
مــن يهتــم بهــا .ومــن ناحيــة أخــرى يالحــظ أن بعضــاً مــن
النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف قــد انتظــرن مــدة طويلــة ألخــذ
قــرار الطــاق عــى الرغــم مــن تعرضهــن لألعــال العنفيــة
طــوال حياتهــن الزوجيــة .يف هــذا النطــاق ،البــد مــن تطبيــق
القانــون برقــم  6284بشــكل فعــال يف الحــاالت التــي تتعــرض
النســاء فيهــا للعنــف داخــل األرسة وذلــك مــن حيــث متكينهــن
مــن الحفــاظ عــى حقوقهــا النفســية والجســدية ،كــا البــد مــن
عــدم محاولــة الوســاطة والتصالــح أثنــاء عمليــة الطــاق مــن
قبــل منفــذي القوانــن.
هنــاك ســبب آخــر للطــاق يظهــر مــن بــن األســباب التــي يف
املرتبــة األوىل يرتبــط باملشــاكل االقتصاديــة وحيــاة العمــل.
تحمــل الزوجــة عــبء األمــور االقتصاديــة يف الحــاالت التــي
يكــون االزواج فيهــا عاطلــن او ال يعملــون يف أعــال منتظمــة.
وهــذه الحالــة تعنــي عــدم قيــام الرجــل مبســؤولياته ووظائفــه
مــن ناحيــة عــد ٍد كب ـرٍ مــن النســاء ،وبتعبــر آخــر تظهــر هنــا
األدوار املنســوبة إىل االزواج مــن الناحيــة االجتامعيــة .وأمــا
انتقــادات الرجــال يف هــذا املوضــوع فهــي مرتبطــة بزوجاتهــم
الســابقة حيــث مل تكــن مقتصــدة ،وكانــت طالبــة للمزيــد دامئـاً.
وباالضافــة اىل ذلــك يذكــر فيــا بــن األســباب والعوامــل املؤديــة
اىل الطــاق عــدم ســاح الــزوج لزوجتــه بالعمــل
املســئوليات داخــل املنــزل هــي مجــال آخــر يتــم تعريفهــا مــن
قبــل النســاء والرجــال بأنهــا كانــت مــررات للطــاق أيضـاً ،ولكــن
األســباب واملــررات تختلــف مــن بعضهــا البعــض .قــد يكــون
تأثــر املعايــر االجتامعيــة بــن الجنســن ،وانفصــال تظاهــرات
قوالــب التقاســم للعمــل داخــل املنــزل التــي تنــص عليهــا هــذه
املعايــر مــن ناحيــة املــرأة والرجــل هــو أكــر األســباب األساســية
يف هــذا االختــاف .يتوقــع الرجــال مــن النســاء ان يتحملــن
جميــع املســؤوليات والوظائــف املتعلقــة بالصيانــة والرعايــة
املنزليــة ،يف حــن أن النســاء ينظــرن مــن أزواجهــن الدعــم
والتســاند والتقاســم يف موضــوع هــذه األحــال واملســؤوليات
خصوص ـاً بعدمــا انضــم الولــد اىل األرسة أثنــاء الحيــاة الزوجيــة.
قــد ذكــرت النســاء أكــر مــا ذكــرت تحــت هــذا العنــوان عــدم
عمــل زوجهــا الســابق ،وأوجــه القصــور املادية/االقتصاديــة،
وعــدم مشــاركته يف رعايــة االوالد او عــدم قيامــه باألعــال
املنزليــة مثــل التعديــات ومــا اىل ذلــك .وأمــا الرجــال الذيــن
يشــرون اىل إنتهــاء حياتهــم الزوجيــة لهــذا الســبب فينتقــدون
زوجاتهــم الســابقة يف موضــوع عــدم قيامهــن بأعــال الطبــخ
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والتنظيــف ،اقــل يف قضيــة رعايــة الولــد .قــد يســاهم القيــام
بأعــال التوعيــة يف جميــع أنحــاء البــاد نحــو الرجــال النســاء
فيــا يتعلــق بــاألدوار االجتامعيــة وذلــك قبــل تأســيس الرابــط
الزوجــي ،وأثنــاء الحيــاة الزوجيــة يف حيــاة األف ـراد ضمــن حيــاة
أرسيــة ســليمة وصحيــة.
قــد تــم خــال الدراســة القيــام بإجـراء املقابــات واللقــاءات مــع
أزواج مطلقــن أيضــاً .ومــن الجديــر بالذكــر واملثــر لالهتــام
ان األزواج يــرون اىل أســباب وعوامــل مختلفــة عــن بعضهــا
البعــض فيــا يتعلــق مبــررات الطــاق .عــى ســبيل املثــال
يختلــف نهــج الرجــال والنســاء مــن موضــوع الخيانــة وقضيــة
الجنــس .واضافــة اىل ذلــك ،يبــدوا أن األزواج مل يحصلــوا عــى
اتفــاق وتفاهــم يف قضيــة تدخــل البيئــة املحيطــة /االقــارب
يف العالقــة الزوجيــة ،والوضــع االقتصــادي ،وموضــوع عمــل
األفــراد أيضــاً .قــد يكــون أحــد األســباب وراء إشــارة األطــراف
اىل مــررات وعوامــل مختلفــة هــو النقــص يف التواصــل وناشــئاً
منهــا .ولهــذا الســبب ،ميكــن القــول بــأن تفعيــل آليــات تســاعد
األزواج وتدعهــم يف الحــاالت التــي وقعــت فيهــا املشــاكل
داخــل العالقــة الزوجيــة لعوامــل واســباب مختلفــة ،ومحاولــة
إصــاح التواصــل قبــل االنفصــال متامــاً هــو طريقــة صحيحــة
يف هــذه القضيــة .يســاعد اســتخدام آليــات الدعــم
النفــي ،ومعالجــة املشــاكل التــي بــن األزواج مــن قبــل
الخــراء املحايديــن عــى دعــم جميــع أفـراد األرسة مــن الناحيــة
النفســية يف حــاالت وجــود األطــراف مــع وجــود الولــد/األوالد
أيض ـاً.
قــد تكــون األفــكار املتعلقــة بالطــاق مرتبطــة باملشــاكل
والقضايــا الجاريــة يف العالقــة الزوجيــة باســتمرار ،كــا قــد تظهــر
ألســباب أخــرى وقعــت فيــا بع ـ ُد مثــل الصعوبــات االقتصاديــة
او الخيانة/التعــرض للخيانــة .وأمــا النقطــة املثــرة لالهتــام فهــي
أن عــددا ً كبــرا ً مــن األفـراد مل يأخــذوا قـرار الطــاق إال بعــد ميض
فــرة طويلــة عــى التفكــر يف الطــاق أول مــرة .قــد بــدا خــال
الدراســات أن عــددا ً مهـاً مــن النســاء صــارت يفكــرن يف الطــاق
اعتبــارا ً مــن اوقــات الحيــاة الزوجيــة األوىل إال أنهــن انتظــرن
مــدة طويلــة جــدا ً قبــل القيــام بتنفيــذ وتطبيــق هــذه القـرارات.
يظهــر أن االعتقــاد يف تأثــر الطــاق الســلبي عــى األطفــال لــدى
الرجــال والنســاء معــاً يــأيت يف الصــدارة يف موضــوع تأجيــل
القـرار املتخــذ نحــو الطــاق وعــدم تطبيقــه .النظــرة االجتامعيــة
خصوص ـاً للمــرأة املطلقــة مــن احــدى املوانــع األساســية أمــام
النســاء يف تنفيــذ قــرار الطــاق هــي عــدم وجــود االســتقالل
االقتصــادي للمــرأة او عــدم كفايتــه .ومــن ناحيــة أخــرى ،ان
كــون املــرأة هــي الطــرف القائــم بإنهــاء العالقــة الزوجيــة ،عــى
الرغــم مــن جميــع الصعوبــات واملوانــع التــي تواجههــا ،هــو
اســتنتاج مثــر لالهتــام.
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مل تكــن القضايــا القانونيــة مثــل تقاســم املمتلــكات ،والتعويضــات
والنفقــة والواليــة مانعــة ألخــذ ق ـرار الطــاق بالنســبة لغالبيــة
األف ـراد الذيــن تــم إج ـراء املقابــات معهــم .ميكــن ربــط هــذه
الحالــة بالوضــع املضنــن الــذي يتعــرض لــه األفــراد طــوال
حياتهــم الزوجيــة عندمــا يأخــذون قـرار الطــاق .عــى الخصــوص
يقــوم األزواج الذيــن يريــدون الطــاق بالتفــاوض ،بأخــذ هــذا
الق ـرار مفكريــن يف الطلبــات للحــد األدىن مــن بعضهــم البعــض
ألجــل تقــدم مرحلــة الطــاق رسيعــاً .أمــا بالنســبة لبعــض
األف ـراد الذيــن مل يكــن ملواضيــع النفقــة والتعويضــات وتقاســم
املمتلــكات التــي ميكــن التعبــر عنهــا بأنهــا ماليــة املحــور تأثــر
عــى أخذهــم قــرار الطــاق فلــم تكــن هنــاك بالفعــل أيــة
موجــودات ماديــة لــأزواج الســابقني .ومــن ناحيــة أخــرى ،قــد
يحــاول الرجــال يف بعــض األحيــان إقنــاع زوجاتهــم يف موضــوع
عــدم طلبهــن أي يشء مــادي منهــم او يحاولــون الغضــط عليهــن
حــول ذلــك جاعلــن قـرار طالقهــم موضوعـاً للتصفــق واملســاومة.
تــأيت قضيــة واليــة األطفــال يف صــدارة القضايــا القانونيــة التــي
لهــا تأثــر عــى قــرار الطــاق .قــد أكتشــف يف الحــاالت التــي
يطالــب فيهــا كال الطفريــن واليــة األطفــال ،ويفكــرون يف عــدم
إعطــاء الواليــة لهــم أنهــم تخلــوا عــن ق ـرار الطــاق او توقفــوا
عــن تنفيــذه اىل حــن.
مرحلــة تطبيــق قـرار الطــاق وتنفيــذه فــرة صعبــة للغايــة مــن
ناحيــة الرجــل وكــذا مــن ناحيــة املــرأة أيض ـاً ،كــا أنهــا مرحلــة
تتطلــب امتامهــا برسعــة .يكــون األزواج يف هــذه املراحــل التــي
تتكــون فكــرة الطــاق مــع مــرور الزمــن فتنضــج فيهــا ،وتصبــح
املشــاكل والســلبيات التــي وقعــت اىل ٍ
حــد ال يتحمــل وتصــل
إىل مســتويات ال تطــاق ،ال يبقــى لديهــم اعتقــاد يف تســوية
العالقــة وال إميــان بتعديلهــا ،بــل وقــد تصبــح تعليقــات البيئــة
القريبــة وتوجيهاتهــا مؤث ّــرة عــى قراراتهــم .وأمــا خدمــات
الدعــم واالستشــارة النفســية التــي ال يحصــل عليهــا إال عــدد
محــدود مــن األف ـراد فهــي يف صــورة املســاعدة النفســية نحــو
الفــرد فض ـاً مــن أن تكــون خدمــات مقدمــة لتوفــر اســتدامة
الحيــاة الزوجيــة .يكــون يف هــذا النطــاق قيــام مراكــز الخدمــات
االجتامعيــة بتقديــم خدمــات االستشــارة نحــو العالقــة الزوجيــة
قبــل تأســيس الرابــط الزوجــي وكــذا أثنــاء الحيــاة الزواجيــة
مبشــاركة الرجــال والنســاء مع ـاً ،مســاعدا ً عــى تقويــة وتعزيــز
التواصــل داخــل العالقــة الزوجيــة ،وعــى تنفيــذ األفـراد لحظــات
أزماتهــم بشــكلٍ أكــر صحي ـاً.
قــد قــام حــوايل نصــف األفـراد الذيــن تــم إجراءاملقابــات معهــم
يف نطــاق الدراســات ،مبراجعــة الطــاق بأنفســهم مبــارشة مــن
دون املحامــي .الغالبيــة العظمــى مــن األف ـراد الذيــن مل يتولــوا
محاميـاً ،خصوصـاً األفـراد مــن املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي
املنخفــض تعتقــد بــأن نتيجــة الدعــوى تكــون أكــر إيجابيــة

بالنســبة اليهــم لــو كان لديهــم محامــي .عــى الخصــوص مل
تتطلــب بعــض النســاء أثنــاء الطالقــة مــن أزواجهــن إال طلبــات
ضئيلــة للغايــة ميكــن اعتبارهــا يف مســتوى العــدم .أمــا ســبب
هــذا الوضــع األســايس هــو عــدم التعــرض لن ـزاع مــع الــزوج يف
القضايــا القانونيــة .قــد لوحــظ أن القضــاة يقومــون يف التطبيــق
بتوجيــه األفـراد مــن قســم املســاعدة القانونيــة لنقابــة املحامــن
عنــد الحاجــة ،كــا شــوهد مــن ناحيــة أخــرى أن األفـراد الذيــن
حصلــوا عــى املســاعدة القانونيــة املجانيــة مــن بــن األفــراد
الذيــن أجريــت املالقــات معهــم ليســوا إال حــددا ً محــدودا ً .البــد
مــن تقديــم املعلومــات يف موضــوع آليــات الدعــم القانونيــة
بطريقــة أكــر واضح ـاً وأكــر مفهوم ـاً عــى الخصــوص بالنســبة
لألفــراد ذوي املســتوى التعليمــي املنخفــض.
تنتهــي حــاالت الطــاق املفــاوض عليــه يف جلســة واحــدة عــى
العمــوم ،وتســتمر لفــرة شــه ٍر عــى التوســط .تكــون مراحــل
الطــاق املفــاوض عليــه التــي تنتــج املحكمــة يف جلســة واحــدة،
أقــل إرضارا ً واضنانــاً مــن ناحيــة األفــراد .تطــول الدعــوى يف
ّ
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الطــاق
حــاالت
جلســات ،وقــد تســتمر
غالبيــة الدعــوى ملــدة ســنة او ســنة ونصــف بــل وقــد تطــول
اىل مــدة ســنتني .ومــع ذلــك قــد زادت أعبــاء العمــل للمحاكــم
األرسيــة بشــكل ملحــوظ خــال العــر الســنوات األخــرة .عــدد
الدعــوى لــكل قــاض مــن القضــاة هــو  1858دعــوى عــى
التوســط وذلــك اعتبــارا ً مــن عــام  .2013تشــر هــذه األعــداد
اىل أن طــول مــدة املحكمــة ليــس ســببه الوحيــد هــو النزاعــات
التــي تقــع بــن األفــراد فقــط ،بــل ويف نفــس الوقــت هنــاك
ألعبــاء العمــل التــي عــى املحاكــم تأثــر يف ذلــك أيض ـاً.
ميكــن القــول يف معظــم الحــاالت بأنــه كلــا طالــت فــرة الطــاق
كلــا تزيــد العــداوة والبغضــاء لألفـراد ضــد بعضهــم البعــض ،وأن
األطفــال يســتخدمون كوســيلة ضغـ ٍ
ـط يف املحاكــم بغايــة تعزيــز
اليــد ،وتظهــر هنــاك فيــا بعــد الطــاق فــرة تحــول دون األفـراد
مــن أن يقومــوا بإجــراء عالقــة وظيفيــة .يشــكل عــدم تحديــد
الواليــة خــال فــرة املقاضــاة ،وبقــاء الولــد بــا رعايــة خــال
فــرة ال ـراع الــذي بــن الزوجــن مشــاكل خطــرة .أمــا وقــوع
النســاء اللــوايت ال توجــد لديهــن مــوارد الــزرق يف صعوبــات
ماليــة خــال فــرة املقاضــاة التــي تســتمر ملــدة طويلــة بســبب
عــدم حصولهــن عــى النفقــة خــال تلــك املــدة فهــو جانــب
آخــر مــن مشــاكل املحاكــم املســتمرة طوي ـاً .كــا قــد يكــون
مــن املمكــن تعــرض املــرأة أكــر لجميــع أنــواع العنــف والشــدة
مــع طــول فــرة املحاكمــة يف دعــوى الطــاق يف عالقــات زوجيــة
واقعــة فيهــا أعــال العنــف .عــدد الجلســات املثــايل بالنســبة
لغالبيــة املنفذيــن للقاونــن يف حــاالت الطــاق املنــازع فيــه هــو
جلســتان او ثــاث جلســات وفــرة املحاكمــة غــر املتجــاوزة ملــدة
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عــى الرغــم مــن عــدم اخــذ املســائل القانونيــة يف الصــدارة يف
مرحلــة الحكــم بقــرار الطــاق؛ إال أن الكثــر مــن األفــراد قــد
واجهــوا القضايــا القانونيــة مــع القيــام مبراجعــة املحكمــة ألجــل
الطــاق .قــد وجــد حــوايل نصــف األفـراد الذيــن أجريــت معهــم
املقابــات يف جــدول األعــال قضايــا الواليــة والنفقــة ،ووجــد
عــدد أقــل مواضيــع التعويــض وتقاســم املمتلــكات.
تتــم إثــارة موضــوع النفقــة عــى مــا يتوقــع مــن قبــل النســاء
ومــن قبــل األف ـراد الــذي لديهــم األطفــال أكــر .كــا أن تطبيــق
النفقــة هــو واحــد مــن أكــر القضايــا القانونيــة التــي يعــاين
منهــا األفــراد املطلقــون .يالحــظ يف كثــر مــن األحيــان ان
النفقــات بعيــدة لتلبيــة الحوائــج واملتطلبــات وذلــك بســبب
إخفــاء الطــرف الــذي يدفــع النفقــة وضعــه املــايل او قــرارات
دفــع النفقــة املتخــذة مــن دون أخــذ وضــع األف ـراد االجتامعــي
واالقتصــادي يف نظــر االعتبــار .ومــن ناحيــة أخــرى ميكــن القــول
بــأن بعضـاً مــن النســاء لســن عــى علــمٍ مبــا فيــه الكفايــة فيــا
يتعلــق بكيفيــة العقوبــات التــي يتــم تطبيقهــا حيالــة حــاالت
عــدم دفــع النفقــة.
توجــد هنــاك الحاجــة اىل وضــع تطبيقــات مختلفــة ألجــل
الحيلولــة دون الســلوكيات واألعــال الكيديــة مثــل حــاالت
إخفــاء الطــرف الــذي يجــب عليــه دفــع النفقــة أموالــه بســبب
عــدم دفــع النفقــة او بيــان كميتهــا قليلــة ألجــل ان يدفعهــا
مبقــدا ٍر ضئيــلٍ  ،وانفصالــه مــن عملــه املضمــون مــن  SGKوقيامه
بأعــال غــر معلنــة .ومــع ذلــك ميكــن دفــع النفقــة مــن الفــرة
ذات الصلــة مــن قبــل الدولــة ألجــل أال يتــرر األف ـراد الذيــن
يأخــذون النفقــة ثــم تحصيلهــا مــن الطــرف الــذي عليــه دفــع
النفقــة .كــا أن وضــع معيــار وقســطاس يف موضــوع تحديــد
النفقــة بتأســيس نظــام مثــل نظــام وضــع الرضيبــة ،قــد يخــرج
القضيــة مــن مبــادرة القــايض .كــذا يكــون مــن املفيــد مســاعدة
املــرأة مــن املســاعدات االجتامعيــة خارجــة عــن النفقــة أيض ـاً
يف الحــاالت التــي يكــون ســبب عــدم دفــع النفقــة ناشــئاً مــن
نقــص اإلي ـرادات للطــرف املقابــل.
الواليــة هــي قضيــة قانونيــة كثريمــا تكــون عــى جــدول األعــال
بالنســبة للذيــن كانــوا متزوجــن لفــرة أطــول مــن خمــس
ســنوات ،والعائــات التــي لديهــا األطفــال .بشــكل عــام الوالــدان
راضــون عــن القــرارات القاضيــة بإبقــاء األطفــال خصوصــاً
الصغــار ســناً منهــم والبنــات مــع أمهاتهــم .ومــن ناحيــة أخــرى،
رعايــة األطفــال مــن الناحيــة املاليــة قضيــة مقلقــة بالنســبة
لبعـ ٍ
ـض مــن األمهــات .ولهــذا الســبب ،مقــدار النفقــة ،واآلليــات
الرقابيــة فيــا يتعلــق بدفــع النفقــة بشــكل منتظــم هــو أمــر
مهــم للغايــة بالنســبة األمهــات .يشــر القامئــون بتنفيــذ القوانــن
يف هــذا اإلطــار اىل أهميــة تفعيــل نظــام الواليــة والنفقــة مع ـاً
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بشــكل جيـ ٍـد.
أمــا عــدم الســاح للطــرف الــذي مل يحصــل عــى الواليــة برؤيــة
األطفــال فهــو وجــه آخــر مــن املعــاودة واإليــذاء يواجــه يف نطــاق
قضيــة الواليــة .اآلبــاء هــم الذيــن يعانــون مــن هــذه املشــكلة
عــى الخصــوص .لهــذا الســبب ،مــن كان الطــرف الحاصــل عــى
الواليــة فالبــد مــن املتابعــة مــن قبــل الخــراء يف مجــال الخدمــات
االجتامعيــة ،وينبغــي تطبيــق العقوبــات حيــال ذلــك عندمــا مل
يتــم القيــام بإيفــاء الــروط الالزمــة.
قــد أكتشــف أن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد املطلقــن مل
يقومــوا بطلــب التعويضــات .كثريمــا يكــون طلــب التعويــض
عــى جــدول األعــال العائــد لألفـراد الذيــن تحــت ســن  34مــن
العمــر ،واألف ـراد الذيــن هــم مــن مســتويات املــدارس الثانويــة
والتعليــم العــايل ،والذيــن ال يوجــد لديهــم األطفــال خــال مراحل
املحاكمــة .ميكــن ربــط كــرة الطلــب يف موضــوع النفقــة وتقاســم
املمتلــكات والتعويــض لــدى األفــراد مــن املســتوى التعليمــي
العــايل بالقيــاس اىل األفـراد الذيــن هــم مــن املســتوى التعليمــي
املنخفــض بالوعــي حــول املراحــل القانونيــة او برطــه بوضــع
األفــراد االجتامعــي واالقتصــادي .كثريمــا يطلــب التعويــض يف
حــاالت الطــاق املنــازع بســبب “االضنــان” يف مراحــل املقاضــاة.
يــرر األف ـراد الذيــن ال يقومــون بطلــب التعويــض او الذيــن مل
يأخــذوه عــى الرغــم مــن اصــدار الحكــم يف ذلــك موقفهــم هــذا
بعــدم قــدرة الطــرف املقابــل مــن ان يقــوم بدفــع هــذا الطلــب
مــن الناحيــة املاليــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،األف ـراد الذيــن كلفــوا
بدفــع التعويــض ومعظمهــم مــن الرجــال يعتقــدون أن تكاليــف
التعويضــات وعوضهــا تفــوق أوضاعهــم املاليــة بكثــر .كــا أنــه
توجــد هنــاك تعلقيــات يف نظــام التعويضــات املعنويــة مــن
أن تكليــف األفــراد الذيــن ألحقــوا األرضار بأزواجهــم خصوصــاً
باملعنــى املــادي والروحــي بدفــع تعويضــات يف كميــات ضئيلــة
ومبالــغ قليلــة متثيليــة أمــر ليــس بعــادل .ومــن جهــة أخــرى،
اصــدار الحكــم بدفــع التعويــض عــى أســاس نهــج العيــوب يؤدي
باألط ـراف اىل ترصفــات وســلوكيات نحــو اتهــام بعضهــم البعــض
بالعيــوب والقصــور .عــدم وجــود معيــار معــن وقســطاس واضــح
يف موضــوع التعويــض كــا هــو األمــر يف قضيــة النفقــة أيض ـاً،
هــو أمــر معــرض لالنتقــادات مــن قبــل املنفذيــن للقوانــن ومــن
قبــل الخــراء .ولهــذا الســبب ،ميكــن التفكــر يف تعريــف مبالــغ
التعويضــات بشــكل واضــح.
تقاســم املمتلــكات عــى الرغــم مــن قلــة طلبــه ،إال أنــه يطلــب
عــى الخصــوص مــن قبــل خريجــي التعليــم العــايل ،واألفــراد
الذيــن كانــت مــدة زواجهــم أقــل مــن خمــس ســنوات،
والذيــن ال يوجــد لديهــم األطفــال .عــدم وجــود أي مــال او
ممتلــك لــدى األف ـراد ميكــن اخضاعــه لنظــام األمــوال هــو مــن
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األســباب األساســية لعــدم قيامهــم بهــذا النــوع مــن الطلبــات
مــن بعضهــم مــن البعــض .ومــن وجهــة أخــرى ،قــد لوحــظ أن
عــددا ً كبــرا ً مــن األفــراد يرغبــون يف إنهــاء عالقتهــم الزوجيــة
برسعــة ومــع حــد أدىن مــن املشــاكل فلذلــك ال يطلبــون مــن
أزواجهــم أيــة طلبــات ماليــة .ومــع ذلــك قــد ثبــت أن بعضــاً
مــن الرجــال الذيــن ميلكــون امــواالً يخفــون موجوداتهــم املاليــة
خــال مرحلــة الطــاق ،ويقومــون بنقــل اموالهــم اىل اآلخريــن
وتســجيلها عــى أســائهم قبــل دعــوى الطــاق .كــذا يشــاهد
أن املــرأة تتعــرض للصعوبــات أثنــاء دعــوى الطــاق يف موضــوع
اثبــات موجــودات زوجهــا املاليــة ،وأن هــذه الحالــة تــؤدي اىل
تطويــل مــدة املحاكمــة.
متــت دراســة اللوائــح القانونيــة التــي يف قضيــة الطــاق أيضــاً
بصــورة مفصلــة يف نطــاق هــذه الدراســة .لقــد حدثــت هنــاك
تغــرات ثوريــة يف القوانــن املدنيــة املتعلقــة بالطــاق يف بلدنــا
وذلــك بقبــول القانــون املــدين الــريك بتاريــخ  1926ورقــم .743
التغيــرات األكــر إثــارة للدهشــة هــي أن دعــاوى الطــاق بــدأت
ترافــع أمــام محاكــم مســتقلة ،وإنهــاء العالقــة الزوجيــة عــن
طريــق املحكمــة وبقرارهــا ،وحصــول النســاء أيضــاً عــى حــق
الطــاق بشــكل متســاوي ،والحيلولــة دون الطــاق التعســفي
والقضــاء عليــه بتنزيــل أســباب الطــاق اىل حــدود أدىن يف
القانــون.
تــم الحفــاظ عــى التنظيــات التــي تبناهــا القانــون املــدين برقــم
 743مــن حيــث أســباب الطــاق ،يف القانــون املــدين الــريك برقــم
 4721كــا هــي مــع التغيــرات الواقعــة فيــه بتاريــخ  .1988كام
تــم يف هــذا اإلطــار االلت ـزام بأســباب الطــاق املنفصــل بعضهــا
عــن البعــض يف شــكل األســباب الخاصــة واألســباب العامــة .ووفقاً
لهــذا إن األســباب الخاصــة للطــاق هــي الزنــا ،قصــد القتــل،
التعامــل الــيء للغايــة ،الســلوك املخــل بالكرامــة ،ارتــكاب
الجرميــة ،الحيــاة املخلــة بالــرف ،الــرك .أمــا األســباب العامــة
فهــي إنهيــار الرابــط الزوجــي واهت ـزازاه مــن األســاس ،والطــاق
املفــاوض عليــه ،واالفــراق الفعــي.
عنــد النظــر اىل يف املامرســات العمليــة التــي يتــم تطبيقهــا يف
الوقــت الراهــن يبــدوا أن  90%مــن دعــاوى الطــاق املرافعــة
تســتند اىل ســبب انهيــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس فثبــت أن
فصــل أســباب الطــاق اىل األســباب الخــاص واألســباب العامــة مل
يبــق لــه معنــى بع ـ ُد فع ـاً .تنشــأ هــذه الحالــة مــن أن ســبب
انهيــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس بــدأ يحتــوي عــى جميــع
أنــواع الظواهــر (الزنــا ،التعامــل الــيء للغايــة واملخــل بالكرامــة،
الــرك ومــا اىل ذلــك) التــي ميكــن ان تكــون أســباباً للطــاق فيــا
بــن االزواج .انطالقـاً مــن النظــر يف هــذا الوضــع الفعــي ،يــوىص
بالقضــاء عــى هــذا االنفصــال بــن األســباب اىل األســباب الخــاص

واألســباب العامــة ،واصــدار تنظيــم أكــر بســاطة عــن طريــق
تغيــر قانــوين .يكــون تصنيــف أســباب الطــاق يف النطــاق اىل
انهيــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس ،والطــاق مــع التفــاوض،
وعــدم تأســيس الحيــاة املشــركة وتحديدهــا بهــا دقيقـاً ومصيبـاً.
ميكــن لــكل زوج معيــب او غــر معيــب ان يقــوم برفــع دعــوى
الطــاق مســتندا ً اىل ســبب انهيــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس
املنظــم يف الفقــرة األوىل والفقــرة الثانيــة مــن املــادة  166مــن
القانــون املــدين .ولكــن يوجــد يف املــادة الســابق ذكرهــا تنظي ـ ٌم
يوفــر للــزوج املدعــى عليــه الــذي هــو أقــل معيب ـاً برفــض (رد)
الدعــوى اذا تــم رفــع الدعــوى مــن قبــل الــزوج املعــدي الــذي
هــو أكــر معيبــاً .وقــد ثبــت يف التطبيــق أن الــزوج الــذي يف
موضــع املدعــى عليــه يقــاوم لئــا يقــع الطــاق يف دعــاوى
الطــاق التــي تــم رفعهــا مــن قبــل الــزوج الــذي هــو أكــر معيبـاً.
تســتند هــذه االعرتاضــات عمومــاً اىل أســباب نفســية مثــل
االنتقــام واملعاقبــة او تســتند اىل مصالــح اقتصاديــة .يف حــن
أن محاولــة الحفــاظ عــى عالقــة زوجيــة تــم انهيارهــا بشــكل
أســايس مســتندا ً اىل ســبب العيــب فقــط غــر ممكــن .والحــال
أن تقييــد تأثــر العيــب مــن حيــث تحديــد التعويــض املــادي او
املعنــوي نتيجــة الطــاق فقــط ،وعــدم اعتبــار اعــراض الــزوج
األقــل معيبــاً مــن أن يكــون ســبباً لــر ّد دعــوى مــن دعــاوى
الطــاق يف بالدنــا ليــس نهجـاً عــادالً ،كــا هــو األمــر يف ســويرسا
ويف العديــد مــن األنظمــة القانونيــة الحديثــة.
يلتمــس يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة  166مــن القانــون املــدين

وجــود دعــوى للطــاق تــم رفعهــا ســابقاً فانتجــت بالــر ّد ألجــل
الحكــم بالطــاق مســتندا ً اىل ســبب عــدم تأســيس الحيــاة
املشــركة .أمــا يف التطبيــق ألجــل تعطيــل هــذا الحكــم الــذي
يف القانــون املــدين فيتــم رفــع دعــوى للطــاق مــن قبــل الــزوج
املعيــب الــذي يريــد الطــاق ثــم التنــازل عــن الدعــوى قبــل
أن تبــدأ املحاكمــة بعــ ُد .ولهــذا الســبب ،يــوىص باخــراج رشط
البحــث عــن دعــوى للطــاق تــم رفعهــا ســابقاً فــ ُر َّدت الــذي
يجعــل معطــاً يف التطبيــق ،مــن الفقــرة الرابعــة مــن املــادة
 166مــن القانــون املــدين .يعتــر العيــش منفص ـاً لفــرة معينــة
ســبباً كافي ـاً ألجــل الحكــم بالطــاق كــا هــو األمــر يف األنظمــة
القانونيــة الحدثيــة.
يعــاين األطــراف واألطفــال بــل وعائــات األزواج مــن حــاالت
االكتئــاب الروحيــة واالضطرابــات النفســية بســبب اســتمرار
دعــاوى الطــاق مــع النــزاع فــرة طويلــة للغايــة .تكــون
الوســاطة يف مرحلــة الطــاق متكِّــن األزواج مــن التفــاوض يف
القضايــا القانونيــة فتوفــر تســهيل املرحلــة القانونيــة ،وتحمــي
األزواج مــن تأثــرات الطــاق النفســية الســلبية ،واســتكامل
مرحلــة الطــاق بصــورة ســلمية فيــا بــن الزوجــن .ولكــن ال

توجــد يف تركيــا خدمــة استشــارية مدعمــة مــن قبــل الحكومــة،
ومســتهدفة اىل تفــاوض األط ـراف عــى الطــاق .أمــا الخدمــات
التــي تقــدم مــن قبــل الدولــة يف الوقــت الحــايل فهــي عموم ـاً
خدمــات املحاولــة للتصالــح بــن األزواج قبــل الطــاق يف حــاالت
الن ـزاع داخــل األرسة ،وتوفــر اســتمرار الرابــط الزوجــي .يكــون
تعميــم الوســاطة يف الطــاق وتوفــر انتشــارها مــع الدعــم مــن
قبــل الحكومــة نهجـاً صحيحـاً مــن حيــث حريــة الحيــاة لــأزواج
بتوفــر الطــاق بشــكل ســلمي ويف فــرة قصــرة بفضــل ذلــك،
وكــذا مــن حيــث إقامــة النمــو املعنــوي لألطفــال أيضـاً .ويــوىص
ألجــل ذلــك اخضــاع املحامــن القامئــن بتنفيــذ دعــاوى الطــاق
لتعليــم وتدريــب خــاص ،وتوفــر اإلمكانيــة لهــم مــن ان يصبحــوا
محامــن متخصيــن مــع اتخــاذ الجانــب الروحــي للطــاق يف نظــر
االعتبــار أيض ـاً.
يبــدوا يف هــذا النطــاق أنــه توجــد هنــاك حاجــة اىل
مراجعــة وتعديــل للقوانــن فيــا يتعلــق باملامرســات
الجاريــة يف محاكــم األرسة .وينبغــي أن أال يصبــح حكــم
رسيــة الجلســات يف دعــاوى الطــاق قاعــدة باســتثناء الظهــور
للعامــة وذلــك نظــرا ً لطبيعتهــا املتعلقــة بخصوصيــة األرسة.
كــا البــد مــن توضيــح القواعــد التــي تجــب عــى القضــاة
والوســطاء رعايتهــا واالمتثــال لهــا يف حــاالت الوســاطة
األرسيــة والوســاطة للطــاق مــع أخــذ الجوانــب النزاعيــة
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املختصــة لحقــوق العائلــة مــن أن لهــا طبيعــة عــدم اإلمكانيــة
لألطــراف ان يقومــوا بالتــرف فيهــا حســب رغبتهــم يف نظــر
االعتبــار أيضــاً .ويف هــذا النطــاق ،ينبغــي تحديــد األشــخاص
واألشــكال األرسويــة الذيــن يجــب عــدم توجيههــم اىل
الوســاطة مثــل النســاء الــايت تعرضــن للعنــف والشــدة بشــكل
موضوعــي وذلــك ألجــل الحيلولــة دون األرضار التــي هــي
محتملــة الوقــوع.
مشــاركة خــراء املحكمــة يف دعــاوى الطــاق لهــا أهميــة مــن
حيــث الحصــول عــى قــرارات أكــر صحيحــة يف دعــاوى التــي
توجــد فيهــا االنفصــال الفكــري حــول قضيــة الواليــة والتعويض او
النفقــة ،وتخفيــض التجــارب الســلبية التــي يتعــرض لهــا األطفــال
خــال مرحلــة الطــاق اىل أدىن حـ ٍـد ،وتوفــر بيئــة لألطـراف غــر
قاعــة املحكمــة متكِّنهــم مــن التعبــر بآرائهــم واالعــراب عــن
أفكارهــم ،وإعــداد اإلماكنيــة لألطــراف ألجــل وقــوع الطــاق
بينهــم بــدون النـزاع ،كــذا ومــن حيــث اصــدار القضــاء األحــكام
والق ـرارات مــع فهــم املرحلــة املؤديــة اىل الطــاق بشــكل أكــر
تفصيــاً .ولكــن التطبيقــات كثريمــا مل تتحقــق بهــذه الصــورة.
يجــب اتخــاذ الخطــوات الالزمــة يف موضــوع تعزيــز القــدرات
املؤسســية لخــراء املحكمــة ،وحصولهــم عــى التدريبــات بشــكل
منتظــم ،وتنفيــذ الســلطات واملســؤوليات التــي يحددهــا
القانــون لهــم.
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