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عــىل الرغــم مــن أن األرس التــي هــي الوحــدة الصغــرى والبنيــة األساســية 
للمجتمــع، تعرضــت ألنــواع مختلفــة مــن التغــريات مــع تأثــريات التحديث 
والعوملــة أيضــاً، إال أنهــا مل تتنــزل أبــداً مــن تأثرياتهــا عىل األفراد واألشــخاص 
وأدوارهــا التنظيميــة يف املجتمــع. كذلــك أن مؤسســة األرسة لهــا أهميتهــا 
ــك مــن خــالل  ــراد أيضــاً، وذل ــة املجتمــع واألف البالغــة مــن حيــث معرف
ــة  ــام املراقب ــل نظ ــا مث ــي تقدمه ــة الت ــة واالقتصادي ــف االجتامعي الوظائ
اآلليــة وتكويــن بيئــة التضامــن والدعــم وتقســيم العمــل والنظــام 
االقتصــادي. ومــع ذلــك أن هــذه املؤسســة لهــا أدوار تنظيمية فيــام يتعلق 
بتنظيــم العالقــات التــي بــن الفــرد واملجتمــع نحــو تنظيــم األفــراد حياتهم 
يف مختلــف املجــاالت مــع االحســاس باملســؤولية والوعــي بهــا، واملســاعدة 
لهــم يف نقــل القيــم االنســانية والثقافيــة اىل األجيــال القادمــة فيــام بعــد؛ 
ــا الحصــول عــىل   ــون مــن خالله ــراد يتمكن ــة لألف ــري بيئ ــة اىل توف باالضاف
الدعــم االجتامعــي والقــرب النفــيس الــذي طاملــا يحتاجــون اليــه يف 
الحيــاة. كــام أن ضــامن اســتمرار األرس بطريقــة صحيــة رضوري ال مفر منه 
ألجــل حيــاة اجتامعيــة أكــر صحيــة وأكــر ســعيدة، ألنهــا بيئــة التنشــئة 
االجتامعيــة األوىل لألجيــال القادمــة، واملشــكِّلة نــوع مــا للمجتمــع الــذي 

تكّونــه األجيــال القادمــة.

ــم إقامتهــا عــن طريــق رابــط  ــي يت ــا مؤسســة األرسة الت تكســب يف بلدن
“الــزواج” بعــداً قانونيــاً أيضــاً وذلــك بعقــد الــزواج املدين/الرســمي، 
باالضافــة اىل أبعادهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي ســبق ذكرهــا. كــام 
أن معرفــة مجــاالت التأثــري لهــذه العالقــة القانونيــة عــىل الفــرد واملجتمع؛ 
وإدراك األفــراد ملســؤولياتهم التــي تظهــر مــن خــالل هــذا الرابــط تجــاه 
بعضهــم البعــض ووعيهــم بهــا، وإقامــة أســس املحبــة واالحــرتام املوضوعة 
للمؤسســة األرسيــة التــي تــم تأسيســها متينــة وســاملة مهمة غايــة األهمية 
أيضــاً ألجــل ضــامن االســتمرارية لهــذه العالقــة. كــذا ان اســتدامة هــذه 
العالقــة القانونيــة التــي تــم تحديــد حدودهــا ورســم خطوطهــا يف نطــاق 
القانــون املــدين، وضمــن قانــون الــزواج مهمــة للغايــة أيضــاً مثــل أهميــة 
الحفــاظ عــىل هــذه العالقــة عــىل األقــل وذلــك مــن حيــث إمكانيــة القيام 

بهــذه الوظائــف املذكــورة لــألرسة بطريقــة صحيحــة.

ــل  ــم العوام ــل فه ــة ألج ــوث الجاري ــات والبح ــبب ان الدراس ــذا الس له
واألســباب املؤديــة اىل قطــع هــذا الرابط وتحطيمــه، يعني معرفة األســباب 
التــي تؤثِّــر عــىل عــىل ســالمة املؤسســة األرسيــة وتكاملهــا او التــي تــؤدي 
اىل زوالهــا كليــاً بســبب الطــالق والفــراق هــي أعــامل قيمــة جــداً. كــام أن 
هــذه الدراســات والبحــوث مفيــدة للغايــة مــع اعتبــار أدوارهــا املرتبطــة 
بعالقــة األرسة باملجتمــع واألفــراد املذكــورة ســابقاً يف نظــر االعتبــار، 
خصوصــاً مــن حيــث االرشــاد والتوجيــه يف التدابــري التــي تتخذهــا وزارتنــا، 
ــة  ــا كالسياس ــة تطبيقه ــة فإمكاني ــول ذات الصل ــات الحل ــع مقرتح ووض

ــة. االجتامعي

ــن  ــن الذي ــع املوظفــن والعامل نتقــدم يف هــذا النطــاق بالشــكر اىل جمي
ســاهموا يف إعــداد “دراســة أســباب الطــالق يف تركيــا 2014” ونرشهــا، كــام 
نتمنــى أن يكــر هــذا النــوع مــن الدراســات والبحــوث فتصبــح مواردنــا 

األساســية للمعلومــات يف تكويــن السياســات االجتامعيــة.  

األستاذة املشاركة عائشة نور إسالم
الوزيرة

ميكــن أن يعتــرب إنهــاء الرابــط الزوجــي الــذي يأخــذ مكانــه يف أســاس إقامــة األرسة 
عــن طريــق ظاهــرة الطــالق، بأنــه مشــكلة اجتامعيــة يف العــامل ويف بلدنــا وذلــك 
لــدى النظــر اليــه مــن حيــث الوظائــف االجتامعيــة. عــىل الرغــم من أن مؤسســة 
األرسة تحافــظ عــىل أهميتهــا يف بلدنــا، إال أن أعــداد األفــراد املطلقــن بــدأت تزيــد 
يومــاً بعــد يومــاً، فيكــون لهــذه املشــكلة تأثــريٌ بالــٌغ عىل املجتمــع. ولهذا الســبب 
مــن املهــم جــداً فهــم األســباب والعوامــل املؤديــة اىل الطــالق، وإنتــاج السياســات 
االجتامعيــة ذات الصلــة بهــذه األســباب. فالبــد مــن الحصــول عــىل 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 عمــالً مفيــداً يف غايــة اإلفــادة ألجــل فهم كيفية 
النمــط النموذجــي لألســباب الثقافية واالقتصادية والنفســية التي تدخــل يف مجال 

اهتــامم الدولــة فتطويــر سياســات اجتامعيــة فيــام يتعلــق بهــذه الظاهرة. 

توجــد هنــاك ملرحلة الطــالق والفــرتة التي بعدها تأثــريات مختلفة عــىل الرتتيبات 
والتخطيطــات املعيشــية ألفــراد األرسة، وعــىل عاداتهــم، ووظائفهم ومســؤولياتهم. 
عندمــا أخذنــا وظائــف العائــالت نحــو توفــري إقامــة النظــام االجتامعــي لــألرسة، 
وتنظيــم الدخــل واإلنفــاق للعائلــة، وحاميــة أفرادهــا والتضامــن معهــم، وتوفــري 
ــة أجيالهــم القادمــة، وضــامن انتقــال  الدعــم االجتامعــي والنفــيس لهــم، وتربي
ثقافتهــا وأحكامهــا القيميــة اليهــم يف نظــر االعتبار يبــدو أن الطــالق قد يــؤدي اىل 
مشــاكل جديــدة مــن حيــث األفــراد ومــن حيــث املجتمــع أيضــاً. ولهــذا الســبب، 
أن فهــم ومعرفــة األســباب والعوامــل التــي تحــول دون العائــالت مــن أن تقــوم 
ــال؛  ــالق واالنفص ــاألزواج اىل الط ــؤدي ب ــة، وت ــة صحيح ــذه بطريق ــا ه بوطائفه
واســتخدام التدابــري والحلــول املختلفــة التــي ترتبــط بهــذه األســباب يف تكويــن 
السياســات االجتامعيــة ال يكــون تأثــريه متوقفــاً عــىل األفــراد فقط بل يكــون مؤثراً 

عــىل املجتمــع أيضــاً.

توفــر هــذه الدراســة التــي تــم القيــام بإجرائهــا ألجــل فهــم أســباب الطــالق الــذي 
يعنــي إنهــاء الرابــط الزوجــي، إنتــاج سياســات اجتامعيــة كعوامــل مســاعدة عــىل 
ــث املجتمــع  ــة مــن حي ــريات خطــرية للغاي ــا تأث ــي له ــم هــذه الظاهــرة الت فه
ــة دونهــا. ليســت  ومعرفتهــا ألجــل التمكــن مــن منــع هــذه املشــكلة والحيلول
ــن ــا كل م ــا يعرفه ــىل م ــط ع ــخصية فق ــة ش ــة فردي ــالق موضوع ــرة الط  ظاه
  يــدرك العالقــات التــي بــن األرسة واملجتمــع، فلــذك ال تكــون الدراســات

ــن  ــراد املطلق ــدة لألف ــوع مفي ــذا املوض ــا يف ه ــام به ــم القي ــي يت ــامل الت  واألع
ــدة ــا مفي ــك انه ــة اىل ذل ــل باالضاف ــط ب ــالق فق ــدون الط ــن يري  واألزواج الذي
 للمجتمــع أيضــاً. ولهــذا الســبب، ان هــذه الدراســة التــي متت بالحصــول البيانات 
واملعطيــات املتعلقــة مبرحلــة الطــالق والفــرتة التي بعدهــا منطلقاً مــن الحكايات 
ــم  ــىل فه ــاً ع ــالق خصوص ــباب الط ــم أس ــىل فه ــاعد ع ــة، تس ــص الفردي والقص
املشــاكل املختلفــة التــي تــم جمعهــا تحــت عنــوان “النــزاع الشــديد” والحيلولــة 

دون وقوعهــا. 

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

حاميــة الوحــدة األرسيــة والحفــاظ عليهــا. 
  

تاج الدين جونش
املدير العام

قــد قمنــا بالبحــث عــن أســباب الطــالق يف تركيــا عــام 2008 منطلقــن مــن قلــة 

الدراســات العميقــة مــن الناحيــة العدديــة فيــام يتعلــق بالطــالق ىف تركيــا وقلــة 

ــة  ــن بالطريق ــراد املطلق ــع األف ــة األوىل م ــل يف الدراس ــم العم ــة. ت ــا للغاي عدده

الكميــة. وأمــا يف دراســتنا الثانيــة التــي تم من خاللها اســتكامل التطبيقــات امليدانية 

عــام 2014، فقمنــا بتحقيــق لقــاءات ومقابــالت وجهــاً لوجــٍه مــع األفــراد املطلقــن 

ومــع خــرباء ومتخصصــن الذيــن يعملــون يف موضــوع الطــالق أيضــاً مثــل القضــاة 

واملحامــن واألطبــاء النفســين واألخصائيــن االجتامعيــن ومــا اىل ذلــك مــن الخــرباء 

مســتخدمن األســاليب الكميــة أيضــاً. ونعتــرب يف هــذا النطــاق التقــدم بالشــكر اىل 

جميــع الذيــن ســاهموا يف هــذه الدراســة واجــب علينــا. 

تــم تخطيــط هــذه الدراســة املهمــة القيمــة وتصميمها مــن قبــل اإلداريــن والخرباء 

ــة  ــة العام ــة املديري ــات االجتامعي ــن وزارة األرسة والسياس ــاء م ــن الكرم واملوظف

لخدمــات األرسة واملجتمــع.  

نتقدم بالشكر اىل كل من؛

ــل  ــاء مراح ــروا إنه ــن وف ــة الذي ــات االجتامعي ــد الدراس ــوس معه ــي إبس موظف

ــق  ــاذج األســئلة، والتطبي ــداد من ــات، واع ــل مســح األدبي ــق مث االســتعداد والتطبي

امليــداين، وإعــداد التحاليــل والتقاريــر بــكل نجــاح الذيــن تولــوا الوظائــف يف هــذه 

الدراســة مــن منفــذة املــرشوع ســميحة فيزيأوغلــو، والباحثــن فيلــدان ســامانجي 

ــو، وأســنجول كاشــمري، أوزمل  ــة بهــار كاباأوغل ــرة امليداني ــري زري، واملدي بكســزر، ني

تكــن، آلــف آفجــي، رسجــان صــايف، نورتــن جاكــر، إلكنــور أوســال اللــوايت قدمــن 

الدعــم لعمليــة املشــاركن؛ 

وعائشــة جــول أوزاداك، داملــة قاســأوغل، ديــدم شــالغام، ديلفــن ديــالرا أوســتا، 

أليــف إينجــي أناكــوك، غونجــا دوروكان، جولنــدن يلــدرم، هوليــا جيفتجــي، إلكــر 

اســالن، كــربى جوكنيــل تــورون، جولدنيــز شنســوي، ملكيــة جوبصــه كوجوكيــدك، 

نــوردان دورمــاز، زينــب بجــوم هرغوفنــج، زينــب أجــه ســاريأوغلو اللــوايت قمــن 

بتحقيــق اللقــاءات واملقالبــالت مــع األفــراد املطلقــن ومطبقــي القوانــن؛

وموظفــي وزارة التنميــة التــي ســاهمت يف الدراســات والبحــوث االجتامعيــة موفرة 

ميزانيــة األعــامل الدراســية، ويوســف جوكســل وغامــزة توكــامن مالطيايل؛

رسكان جران وسلجوق أكباش اللذان قاما بتحقيق توقعات الطالق؛

نرميــان ألتــون،  رسدال  أســن،  ياســمن  أرتكــن،  أمــرة  عيــان،   دورســون 

  قايــا، أبــرو دوغــان، بنــار أرول، مريــم جوكيــار الذيــن هــم مــن موظفــي

 رئاســة مكتــب البحــوث والسياســات التــي كانــت مســؤولة عــن متابعــة الدراســة 

وتقييمها؛

مؤسسة جيزغه للطباعة التي قامت بتصميم جرافيك التقرير وتطبيقه؛

أســتاذتنا الكرميــة األســتاذة الدكتورة شــكران شــبكا التــي كانت مستشــارة ملرشوعنا، 

واألســتاذ الدكتــور عصمــت كــوج، األســتاذة املســاعدة بورجــو ياقــوت جــاكار اللذان 

ســاهام يف دراســتنا عــىل ان شــاركا معنــا أفكارهــام القيمة مخصصن لنــا من وقتهام 

الثمــن، ونشــكرهم جميعاً شــكراً جزيالً.        

مصطفى طورغوت

رئاسة مكتب البحوث والسياسات
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1.1  املوضوع والهدف

الهــدف مــن بحــث أســباب الطــالق يف تركيــا، هــو معرفــة 
ــي  ــية الت ــة والنفس ــة، واالقتصادي ــة، والثقافي ــباب االجتامعي األس
تــؤدي اىل الطــالق يف تركيــا: وتحديــد الزوايــا اإليجابيــة والســلبية 
لإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة يف الطــالق. األبحــاث التــي تجــرى 

ــورة يف األســفل: ــوي عــىل األهــداف املذك يف هــذا الســياق تحت

بحــث أســباب الطــالق عــىل شــكل نوعــي: ويف هــذا الســياق ••
ــة  ــن املتعلق ــف األشــخاص املطلق ــات نظــر ومواق ــد وجه تحدي
باســباب الطــالق مــن ناحيــة العوامــل املختلفــة: وتحديــد 

تجاربهــم املتعلقــة باإلجــراءات القانونيــة.

توضيــح أســباب الطــالق وخدمــات الطــالق، للتحــول القانــوين ••
تاريــخ  مــدى  عــىل  الطــالق  مبوضــوع  املتعلــق  الحــارض 

الجمهوريــة.

الحصــول عــىل مالحظــات مــن  مطبقــي القانــون والخــرباء ••
الذيــن يعملــون يف مجــال الطــالق يف التعامــل مــع املــواد 
والتطبيقــات املتعلقــة بالطــالق للقانــون املــدين: الحصــول عــىل 
الدراســات املتعلقــة بفهــم تأثــري او عــدم تأثــري اإلجــراءات 

القانونيــة يف تســيري إجــراءات الطــالق بالشــكل الســليم.

تحديــد ارقــام الطــالق يف تركيــا والعــامل والقيــام بالتحليــل ••
ــن  ــك م ــالق وذل ــام الط ــس ارق ــذي يعك ــدم ال ــايئ املتق االحص
خــالل االعتــامد عــىل ارقــام الطــالق يف التاريــخ مــا بــن 2003 

.2013  –

2.1. تصميم البحث

ــاث  ــد األبح ــل معه ــن قب ــالق م ــباب الط ــث أس ــراء بح ــم اج ت
العائلــة  سياســات  وزارة  عــن  نيابــة  ابســوس  االجتامعيــة 
واملجتمــع واملديريــة العامــة لخدمــات العائلــة واملجتمــع. وتــم 
ــج  ــالت، والربنام ــج املقاب ــري برنام ــرشوع، وتحض ــراء إدارة امل اج
التعليمــي للمــرشوع، وتوفــري واجــراء املقابــالت واملحادثــات، 
ــر  ــل والتقاري ــع التحالي ــاب م ــم الكت ــوص، وتصمي ــة النص وكتاب

ــوس. ــة ابس ــاث االجتامعي ــد األبح ــل معه ــن قب م

ــي هــي  ــة أبحــاث الت ــج ثالث ــه بشــكل يتضمــن منه ــم تصميم ت
ــايئ  ــل االحص ــي والتحلي ــل النوع ــاث، العم ــات اداب األبح دراس

ــدم. املتق

دراســات االداب: يتضمــن الدراســات الســابقة و التقاريــر و 
ــري  ــون.و التغي ــي أقيمــت يف محــور الطــالق والقان ــاالت  الت املق

القانــوىن ىف موضــوع الطــالق عــىل مــدار تاريــخ الجمهوريــة  
دراســات االداب تحتــوي عــىل الدراســات االكادمييــة واملناقشــات 
التــي تــدور حــول مفهــوم خدمــات االستشــارية والقانونيــة 

ــا. ــة وفعاليته ــة الدول ملقارن

ــا  ــرض له ــي تع ــور الت ــة األم ــدف معرف ــة: اله ــة النوعي الدراس
األشــخاص املطلقــن يف مرحلــة الــزواج والطــالق، والعوامــل التــي 
ــن.  ــخاص املطلق ــر األش ــة نظ ــن وجه ــك م ــالق وذل أدت اىل الط
عــن  الدقيــق  بالتفصيــل  البحــث  تــم  ذلــك  اىل  باالضافــة  و 
ــل  ــل قب ــخاص يف التعام ــا األش ــي اتبعه ــاليب الت ــج واألس املناه
اتخــاذ قــرار الطــالق، والوقــت الــذي تقدمــوا بــه اىل اإلجــراءات 
ــور  ــراءات واألم ــة واإلج ــذه املرحل ــم له ــة طلبه ــة وكيفي القانوني
التــي تعرضــوا لهــا يف هــذه املرحلــة. ويف هــذا الســياق تــم 
جمــع معلومــات متعلقــة باوضــاع األشــخاص الدميوغرافيــة، 
واالقتصاديــة، واالجتامعيــة والنفســية وذلــك مــن خــالل اســتامرة 
األســئلة املعــدة مســبقا، التــي تتألــف مــن األســئلة املغلقــة 
ــت  ــي أجري ــالت الت ــم األول للمقاب ــة يف القس ــف مفتوح والنص
مــع األشــخاص املطلقــن. امــا يف القســم الثــاين مــن املقابلــة تــم 
تســليط الضــوء بعمــق عــىل التجــارب املتعلقــة باســباب الطــالق 
أســئلة رصيحــة  مــن خــالل سلســلة  القانونيــة  واإلجــراءات 
الشــخصية  املقابــالت  اســتخدام  البحــث  يف  تــم  ومفتوحــة. 
ــم   ــري عــن ارائه ــة التعب ــذي يعطــي األشــخاص حري ــة  ال املتعمق
ــص  ــة وق ــر راح ــكل اك ــهولة و ش ــهم بس ــن انفس ــم ع وتكلمه

ــلة. ــة متسلس ــكل حكاي ــىل ش ــم ع تجاربه

ــة  ــة والســلبية لإلجــراءات القانوني ــا اإليجابي متــت دراســة الزواي
ــون )القضــاة  ــوين، مــن وجهــة نظــر مطبقــي القان والنظــام القان
الــذي يعملــون يف  و املحامــن وخــرباء املحكمــة(  والخــرباء 
موضــوع الطــالق. ويف هــذا الســياق متــت دراســة كيفيــة تعامــل 
ــل   ــة و تحلي ــم مناقش ــالق وت ــرة الط ــع ظاه ــدين م ــون امل القان
اذا كان يؤثــر او ال يؤثــر يف تســيري إجــراءات الطــالق  فيــام 
ــق األدوار  ــص وبعم ــم الفح ــكل ت ــذا الش ــليم. وبه ــكل الس بالش
يف مرحلــة اإلجــراءات القانونيــة، يف سلســلة مــن األســئلة املكونــة 
ــالت  ــي طرحــت يف املقاب ــن األســئلة الواضحــة واملفتوحــة  الت م
ــون  ــي القان ــع مطبق ــت م ــي أجري ــة الت ــات التفصيلي و املناقش

ــرباء. ــة(   والخ ــرباء املحكم ــن وخ ــاة و املحام )القض

التحليــل االحصــايئ املتقــدم: يف ســياق البحــث وبالنظــر اىل 
ــراء  ــم اج ــتقبل، ت ــايض واملس ــا يف امل ــالق يف تركي ــات الط احصائي
ــل االحصــايئ املتقــدم.  ــة مــن خــالل اجــراء التحلي دراســة توقعي
ــالق،  ــوع الط ــرية يف موض ــة كب ــكلت أهمي ــات  ش ــذه التوقع ه
ــدول األخــرى ويف املشــاركة  ــة مــع ال ــة اجــراء املقارن مــع إمكاني
ــة املتعلقــة بحاجــات  ــح السياســة االجتامعي واملســاهمة يف نصائ
األشــخاص املطلقــن وبنيــة العائلــة. ىف هــذا الســياق متــت 

ــرى  ــاث األخ ــن األبح ــية  وم ــات االساس ــن احصائي ــتفادة م االس
ــدويل. ــتوى ال ــىل املس ع

1.2.1. وســائل جمع البيانات

تــم يف البحــث تحضــري اســتامرة األســئلة األساســية املعــدة مســبقا 
وتسلســل  املقابــالت التفصيليــة مــن قبــل معهــد األبحــاث 
ــن  ــرية م ــة  واالخ ــة النهائي ــم املوافق ــوس، و ت ــة ابس االجتامعي
خــالل تقييمهــا يف ورشــة عمــل اشــرتك فيهــا مستشــاري املــرشوع 
وكادر الــوزارة. تــم اختبــار صالحيــة ومصداقيــة النتائــج النهائيــة 
مــن خــالل املقابــالت واللقــاءات التجريبيــة الخمســة يف هيئــات 
مختلفــة التــي أجريــت بتاريــخ 1 – 2 ترشيــن األول/أكتوبــر 
13 ترشيــن األول/ البــدء يف العــامل امليــداين يف  2014. تــم 
ــا  ــتخدمة  وفق ــواد املس ــة امل ــادة مراجع ــد إع ــن بع ــر م أكتوب

ــة.  ــق التجريبي ــج التطبي لنتائ

1.1.2.1. اســتامرات لقاءات مع االشخاص املطلقني 

اســتامرة األســئلة املعــدة مســبقا يف بدايــة اللقــاء مــع األشــخاص 
املطلقــن تتكــون مــن ثالثــة اقســام رئيســية مــن أســئلة مغلقــة 

ونصــف مفتوحــة.

ــة  ــة باملدين ــئلة املتعلق ــن األس ــة م ــة: مؤلف ــئلة الدميوغرافي األس
ومــكان  لقائهــم،  تــم  الذيــن  األشــخاص  بهــا  يقيــم  التــي 
ووضــع  التعليمــي،  ووضعهــم  والدتهــم،  وتاريــخ  والدتهــم، 
ــة االرسة  ــال لديهــم، واســئلة متعلقــة ببني عملهــم، ووجــود اطف
ــادي ــي االقتص ــتوى االجتامع ــالق، وباملس ــرتة الط ــارضة يف ف  الح

 والرفاهية.

مــرات  بعــدد  متعلقــة   اســئلة  الــزواج:   مرحلــة 
قــرار  بخصــوص  اخــرى  واشــياء  الــزواج،  وفــرتة   الــزواج، 

الطالق .

ــرار الطــالق و  ــة مبــن صاحــب ق ــة الطــالق: اســئلة متعلق مرحل
ــات  ــدد الجلس ــة و ع ــة القضائي املرحل

أســلوب املقابلــة النوعيــة املســتخدم يف اللقــاءات املفصلــة مــع 
األشــخاص املطلقــن يتألــف مــن ســتة اقســام رئيســية مجموعهــا 

ســتون دقيقــة.

عــىل يحتــوي  القســم،  هــذا  يف  الحيــاة:  منــط   معرفــة 
 أســئلة متعلقــة بحيــاة األشــخاص اليوميــة بهــدف  التعــرف 
عليهــم مــن اجــل املقابلــة و تهيئتهــم و جعلهــم يشــعرون انهــم 

اكــر راحــة

 مرحلــة قبــل الــزواج: هــذا القســم يغطــى اســئلة  كيفيــة 
ــة  ــاة القديــم، ومــا هــي املــدة الزمني التعــرف عــىل رشيــك الحي
ــباب  ــارف، واس ــة التع ــد مرحل ــن بع ــزواج م ــا ال ــم فيه ــي ت الت
ــل  ــم قب ــاة القدي ــك الحي ــىل رشي ــارف ع ــتوى التع ــزواج، ومس ال
ــات  ــزواج والتوقع ــخص لل ــت الش ــي دفع ــع الت ــزواج، املواضي ال

ــزواج. ــن ال م

متعلقــة أســئلة  يوجــد  القســم  هــذا  يف  الــزواج:   مرحلــة 
بالــزواج، املتعلقــة  والســلبية  اإليجابيــة  النظــر  بوجهــات    
 والتوقعــات املتعلقــة برشيــك الحيــاة الســابق طيلــة فــرتة 
ــك  ــخص ورشي ــج الش ــاكل، مناه ــة املش ــبل معالج ــزواج، وس ال
ــدث.  ــي تح ــاكل الت ــة املش ــة يف معالج ــابق املتعلق ــاة الس الحي
ــر،  ــم ذك ــالق ت ــربرات الط ــم م ــفل قس ــم يف اس ــس القس ويف نف
اول شــخص قــرر الطــالق، واألســباب التــي دفعــت الشــخص و/

ــة  ــالق، وكمي ــرار الط ــاذ ق ــىل اتخ ــابق ع ــاة الس ــك الحي او رشي
ــك  ــا، ردود فعــل الشــخص ورشي حــدوث هــذه املشــاكل ومدته
ــد  ــام اذا كان ق ــربرات الطــالق، وفي ــة مب ــاة الســابق املتعلق الحي
ــرى  ام ال  ــراف اخ ــع اط ــكلة م ــوع او املش ــاركة املوض ــم مش ت
ــة ام ســلبية، التقــدم  ــريات إيجابي واذا كان لهــؤالء األشــخاص تأث
للذهــاب اىل مستشــار الــزواج او اىل عــالج ومصالحــة األزواج 

ــزواج. ــة ال ــه يف مرحل ونتائج

مــربرات الطــالق: املشــاكل التــي مل يتــم ذكرهــا يف مــربرات 
الطــالق ملرحلــة الــزواج والتــي كان لديهــا دورا يف خلفيــة اتخــاذ 
قــرار الطــالق تــم البحــث عنهــا يف هــذا القســم يف تســعة فقــرات 

رئيســية.

املهــام واملســؤوليات: توزيــع املهــام يف املنــزل واملســؤوليات،   -1
األدوار املتعلقــة باألطفــال، تأثــري املشــاكل املتعلقــة يف هــذه 

ــرار الطــالق. ــع عــىل ق املواضي

ــم  ــذه القس ــالق: يف ه ــىل الط ــة ع ــة العاطفي ــري العالق تأث  -2
تــم ذكــر العالقــة العاطفيــة املمتــدة طيلــة فــرتة الــزواج، وتأثــري 

ــزواج. ــرار ال ــىل ق ــا ع ــة به ــاكل املتعلق املش

الحيــاة العمليــة و الوضــع االقتصــادى  وتأثريهــا عــىل   -3
الــزواج،  فــرتة  طيلــة  لــالرسة  االقتصــادي  الوضــع  الطــالق: 
ــل  ــة تعام ــي وكيفي ــا العم ــرأة، وضعه ــة للم ــة االقتصادي والحري
ــع  ــا، الوض ــوع عمله ــع موض ــرأة م ــابق للم ــاة الس ــك الحي رشي
ــة  ــاكل املتعلق ــزواج، واملش ــرتة ال ــدى ف ــىل م ــل ع ــي للرج العم

بهــذه املواضيــع وتأثريهــا عــىل قــرار الطــالق.

ــالق:  ــىل الط ــا ع ــة وتأثريه ــة الثقافي ــاة والعالق ــط الحي من  -4
وجهــة نظــر األزواج تجــاه الحيــاة، تناســب منــط الحيــاة وطريقــة 



17اطار العمل 2014 TBNA  16

ــابق  ــاة الس ــك الحي ــد رشي ــيئة عن ــادات س ــود ع ــة، ووج املعيش
)مثــل الكحــول، القــامر، املخــدرات، الكــذب، عــدم االلتــزام 
ــاوت  ــي، التف ــتوى التعليم ــالف املس ــخصية(، اخت ــة الش بالنظاف
يف الســن بــن األزواج، ســن الــزواج، مســتوى التعــارف عــىل 
ــن األزواج يف موضــوع  ــزواج، التجانــس ب ــل ال ــاة قب ــك الحي رشي
املعتقدات/املذهــب وزواج األقــارب وتأثريهــا عــىل قــرار الطــالق.

تاثريالعالقــة مــع البيئــة املحيطــة وتأثريهــا عــىل الطــالق:   -5
تأثــري البيئــة املحيطــة واالرس خــالل الــزواج يف طيلــة مرحلــة 
الــزواج، ومشــاعر االفــراد املطلقــن ورشيــك الحيــاة الســابق 

ــالق. ــرار الط ــىل ق ــوع ع ــذا املوض ــري ه وتأث

ــيس  ــب الجن ــالق: التناس ــىل الط ــية ع ــة الجنس ــري العالق تأث  -6
ــال  ــة األزواج يف انجــاب االطف ــاة الســابق، رغب ــك الحي ــع رشي م

ــالق. ــرار الط ــىل ق ــوع ع ــذا املوض ــاكل يف ه ــري املش وتأث

تأثــري العنــف عــىل الطــالق: الترصفــات التــي تحتــوي عــىل   -7
ــىل  ــيطرة ع ــدف الس ــيس به ــيس، والجن ــدي، والنف ــف الجس العن
ــة  ــراف طيل ــا األط ــوم بتطبيقه ــي يق ــابق الت ــاة الس ــك الحي رشي
فــرتة الــزواج، وكــرة حدوثهــا، ومربراتهــا وتأثــري هــذه املواضيــع 

عــىل قــرار الطــالق.

الخيانــة: حــدوث او عــدم حــدوث خيانــة طيلــة فــرتة   -8
الطــالق. قــرار  الحالــة عــىل  وتأثــري هــذه  الــزواج 

ــد األزواج  املــرض: وجــود او عــدم وجــود مــرض خطــري عن  -9
او يف البيئــة املحيطــة وعنــد احــد افــراد العائلــة يف فــرتة الــزواج، 
واملشــاكل املتعلقــة بهــذه الحالــة وتأثــري هــذه الحالــة عــىل قــرار 

الطــالق.

مرحلــة الطــالق: يف هــذا القســم يوجــد أســئلة متعلقــة بالتفكــري 
ــالق  ــري بالط ــدأ اول التفك ــى ب ــزواج، ومت ــة ال ــالق يف مرحل بالط
ــة أراد فيهــا الشــخص  وموضــع الطــالق، ســواء كان يوجــد مرحل
ــاة الســابق الطــالق الي ســبب مــن األســباب ومل  او رشيــك الحي
ــاذ  ــم اتخ ــدا ت ــى تحدي ــالق، ومت ــة الط ــم عملي ــتطع ان يت يس
ــاة  ــك الحي ــام الشــخص ورشي ــي ق ــرار بالطــالق، واالشــياء الت الق
الســابق بالقيــام بهــا مــن بعــد اتخــاذ قــرار الطــالق، ورود فعــل 
ــة  ــد مرحل ــواء كان يوج ــالق، س ــرار الط ــىل ق ــة ع ــة املحيط البيئ
ــزل  ــرك املن ــابق يف ت ــاة الس ــك الحي ــخص او رشي ــا الش ــام فيه ق
ــزواج  ــن مستشــار ال ــم م ــة اخــذ الدع ــل الطــالق ام ال، وحال قب
ــح  ــة الصل ــة، وحال ــذه املرحل ــة يف ه ــة الزوجي ــج العالق او معال
مــع رشيــك الحيــاة الســابق مــن بعــد اتخــاذ قــرار الطــالق 
وســواء كان يوجــد اشــخاص مطلقــن ام مل يكــن يوجــد يف البيئــة 

ــة. املحيط

املرحلــة القانونيــة: يف هــذا القســم يتــم تغطيــة كافــة املشــاكل 
ــم  ــة، تقاس ــة، الوالي ــة )النفق ــع القانوني ــري املواضي ــة بتأث املتعلق
األمــوال، التعويــض الــخ( و تاثريهــا عــىل قــرار الطــالق، دور 
وارشــادات املحامــي يف مرحلــة الطــالق، واســباب الطــالق املقــدم 
املحكمــة، التحقيقــات العامــة املتعلقــة باملرحلــة القانونيــة، 
تقييــم املــدة مــا بــن تقديــم طلــب الطــالق حتــى  اإلقــرار 
مثــل  القانونيــة  باإلجــراءات  املتعلقــة  التقييــامت  بالطــالق، 
النفقــة، الواليــة، تقاســم األمــوال، والتعويــض، ســواء كان القــايض 
قــد قــام بتوجيــه الشــخص اىل استشــارى، خبــري الخدمــات 
االجتامعيــة او اىل مستشــار االرسة ام ال و مــا مــدى تأثــري هــؤالء 
األشــخاص عــىل مرحلــة الطــالق، ومســتوى املعلومــات املرتبطــة 

مبراكــز استشــارات االرسة .

2.1.2.1.  مقابــالت مــع مطبــق القانــون )القضــاة , املحامــني , 
بــراء املحكمــة(

تــم تطبيــق ثالثــة مناهــج لقــاء نوعــي تبلــغ مدتهــا حــوايل 
ســتون دقيقــة مــع مطبقــي القانــون يف املقابــالت الفرديــة 
املتعمقــة  التــي أجريــت معهــم مكونــة  مــن أســئلة عامــة 
ــة  ــوي عــىل أســئلة خاصــة بشــخصيات مهن مشــرتكة ولكــن تحت
اســتامرة،  كل  محكمــة(.  خبــري  محامــي،  )قــايض،  املشــرتكن 
تتألــف مــن األقســام التــي تحتــوي عــىل أســئلة مشــرتكة واســئلة 

متعلقــة مبجــال مهنتهــم واختصاصهــم.

القســم يوجــد أســئلة متعلقــة بتحضــري  يف هــذا   : املقدمــة 
ومعرفــة  املقابلــة  لعمــل  اىل  لقائهــم  تــم  الــذي  األشــخاص 
اختصــاص األشــخاص: ومــدة العمــل يف مجــال اختصاصهــم، 
ــة،  ــا املقابل ــري فيه ــي اج ــة الت ــل يف املدين ــدة العم ــربة وم وخ
والتقييــامت املتعلقــة باختيــار القضــاة املتزوجــن وأصحــاب 

االرسة. محاكــم  يف  األطفــال 

املفهــوم العــام للطــالق : يف هــذا القســم يوجــد وجهــات نظــر 
ــم  ــذي ت ــري محكمــة(  ال ــايض، محامــي، خب ــون )ق مطبقــي القان
لقائهــم حــول الطــالق، واألســباب التــى تــؤدى   اىل الطــالق 
ــا ىف هــذا  والتقييــامت املتعلقــة بنســب حــاالت الطــالق يف تركي
الجــزء مــن وجهــة نظــر مطبقــي القانــون )قــايض، محامــي، 

ــة( . ــري محكم خب

تقييــم القضــاة واملحامــني لنــص القانــون املــدين وتطبيقــه: تــم 
ــة  ــامت القضــاة واملحامــن اإليجابي يف هــذا القســم دراســة تقيي
ــون املــدين  ــي تنظــم الطــالق يف القان ــواد الت والســلبية حــول امل
ــواد  ــواد )امل ــم حــول امل ــم: وتقييامته ــل لديه واقرتاحــات التعدي
بــن املــادة 161 – 166( التــي تحــدد أســباب الطــالق يف القانــون 
املــدين، واملعلومــات التــي يقدمهــا املحامــن اىل األشــخاص الذيــن 

يتقدمــون لهــم بطلــب الطــالق، واتجاهــات املحامــن، والقضــاة 
وخــرباء املحاكــم يف توجيــه األزواج اىل الصلــح او اىل الطــالق 
بالتفــاوض، واالراء املتعلقــة بخدمــة الوســاطة يف محاكــم االرسة، 
واكــر اســباب الطــالق التــي يتقــدم بهــا األزواج لطلــب الطــالق 
الحــاالت  يف  املــربرات  هــذه  اختــالف  ومــدى  عــام،  بشــكل 
األخــرى، اســباب الطــالق التــي تكــون لهــا االلولويــة يف ملفــات 
ــا أي مــكان يف هــذه امللفــات، مــدة  ــس له ــي لي املحامــن او الت
دعــوات الطــالق بالتفــاوض ودعــوات الطــالق بالنــزاع، عــدد 
ــرار  ــا ق ــايض فيه الجلســات الوســطي، يف أي الحــاالت يتخــذ الق

ــن الجلســة األوىل. الطــالق م

ــل  ــع مث ــة املواضي ــت دراس ــم مت ــذا القس ــلاق: يف ه ــرار الط ق
والســلبية  اإليجابيــة  املحاكــم  وخــرباء  املحامــن  تقييــامت 
املتعلقــة بامللفــات التــي تــم فيهــا اتخــاذ قــرار االنفصــال: تأثــري 
قــرار االنفصــال للمحامــن وخــرباء املحاكــم عــىل اســتمرار الــزواج 
ــون،  ــددة يف القان ــال املح ــدة االنفص ــار مب ــع ىف االعتب ــع الوض م

ــا القضــاة. ــر به ــي يق ــة الت ــدة االنفصــال العام م

الواليــة: يف هــذا القســم يوجــد مــدى تأثــري الواليــة عــىل اتخــاذ 
ــواد  ــلبي للم ــايب والس ــم اإليج ــالق، والتقيي ــرار الط ــخاص ق األش
املتعلقــة بالواليــة يف القانــون املــدين، ويف أي الظــروف يتــم فيهــا 
ــي  ــاكل الت ــول، واملش ــات والحل ــة اىل االب، واالقرتح ــح الوالي من
ــايب يف  ــدور إيج ــاهم ب ــي تس ــق او الت ــا يف التطبي ــم مواجهته يت

ــة. موضــوع الوالي

ــم تســليط الضــوء اىل مــدى  ــة: يف هــذا القســم ت تقســيم امللكي
تأثــري تقســيم املكليــة عــىل اتخــاذ األشــخاص قــرار الطــالق، 
تقســيم  ب  املتعلقــة  للمــواد  الســلبي   – اإليجــايب  والتقييــم 
امللكيــة يف القانــون املــدين، االقرتاحــات والحلــول واملشــاكل التــي 
ــايب يف  ــدور إيج ــاهم ب ــي تس ــق او الت ــا يف التطبي ــم مواجهته يت

ــة. ــيم امللكي ــوع تقس موض

النفقــة: يف هــذا القســم يوجــد أســئلة متعلقــة مبــدى تأثــري 
والتققيــامت  الطــالق،  قــرار  األشــخاص  اتخــاذ  عــىل  النفقــة 
ــكن  ــة املس ــرتكة ونفق ــة املش ــول النفق ــلبية ح ــة – الس اإليجابي
ــروف  ــدين، ويف أي الظ ــون امل ــة يف القان ــوم النفق ــة مبرس املتعلق
يقــوم املحامــن بطلــب النفقــة، واالقرتاحــات والحلــول واملشــاكل 
بــدور  تســاهم  التــي  او  التطبيــق  يف  مواجهتهــا  يتــم  التــي 
ــن  ــة بحــاالت الذي ــة، واالســئلة املتعلق إيجــايب يف موضــوع النفق
ــم  ــاء الحك ــال إعط ــة يف ح ــىل النفق ــول ع ــتطيعون الحص ال يس

ــة. ــم النفق بتقدي

ــدى  ــل م ــور مث ــة األم ــت دراس ــم مت ــذا القس ــض: يف ه التعوي
تأثــري التعويــض عــىل اتخــاذ األشــخاص لقــرار الطــالق، والتقييــم 

اإليجــايب – الســلبي للمــواد املتعلقــة بالتعويــض يف القانــون 
التعويــض،  بطلــب  املحامــن  يقــوم  ظــروف  أي  ويف  املــدين، 

وقــرارات القضــاة املتعلقــة بالنفقــة.

ــت  ــم مت ــذا القس ــة: يف ه ــارة القانوني ــات االستش ــم خدم تقيي
دراســة ســواء كان يوجــد خدمــات استشــارية ودعــم مقــدم اىل 
األشــخاص يف مرحلــة الطــالق يف تركيــا مــن قبــل الدولــة، وماهــي 
نــوع الخدمــات املقدمــة، ســواء كان يوجــد ملفــات توجــه مــن 
قبــل املحامــن والقضــاة اىل الخــرباء الذيــن يعملــون يف املحاكــم، 
ــا  ــا، وماهــي أســباب عــدم تحويله ــم توجيهه واىل أي الخــرباء يت
بشــكل مســتمر اذا مل تكــن تحــول، ســواء كان لديهــم  يف تحويــل 
الطبيــب  ومســاهمة  الخــرباء،  مــن  النــوع  هــذا  اىل  األزواج 
ــة  ــة يف مرحل النفــيس، واالستشــارى وخــرباء الخدمــات االجتامعي
ــة  ــامت املتعلق ــة، والتقيي ــات واملعرف الطــالق، ومســتوى املعلوم
بالتقاريــر املحــرة واملتعلقــة بالعالقــات املقامــة مــع األشــخاص 
املطلقــن، ومســتوى املعلومــات حــول مراكــز االستشــارة االرسيــة، 
ســواء كان يوجــد ملفــات يحولهــا املحامــن اىل مراكــز االستشــارة 

ــة ام ال. االرسي

تقييــامت القضــاة المكانيــات املؤسســات : يف هــذا القســم 
يوجــد تقييــامت متعلقــة باملعــدل الوســطي لعــدد دعــوات 
الطــالق التــي يــرشف عليهــا القضــاة والعــدد املثــايل الــذي 
ــة مبــدة العمــل الوســطي  ــامت املتعلق يجــب ان يكــون، والتقيي
القانــون  الواحــدة ومســتوى معلومــات مطبقــي  الدعــوة  يف 
)القضــاة , املحامــن , خــرباء املحكمــة( يف موضــوع القانــون.

تقييــامت خــرباء املحكمــة المكانيــات املؤسســات: يف هــذه 
ــم  ــرباء املحاك ــؤوليات خ ــات ومس ــة صالحي ــت دراس ــم مت القس
ــس،  ــب النف ــا: دور الطبي ــون به ــي يعمل ــالق الت ــوات الط يف دع
ــة ومستشــاري االرسة: الغــرف  ــري الخدمــة االجتامعي املــريب، وخب
املســتقلة لخــرباء املحاكــم، والحقــوق الذاتيــة، وعــدد العاملــن، 
والتقييــامت  املواصــالت،  ومصاريــف  العربــات،  وتخصيــص 
املتعلقــة مبواضيــع عمــل االمــن، واملشــاكل املتلعقــة مبراســم 

ــم. ــرباء املحاك ــي لخ ــب املهن والتدري

 مهمــة وصالحيــات خــرباء املحاكــم: يف هــذا القســم تــم تقديــم 
اإلجابــات مــن قبــل خــرباء املحاكــم عــن مــكان خــرباء املحاكــم 
يف نظــام الحكــم، ووجهــة نظــر القضــاة، واملحامــن والخــرباء 
االخريــن تجــاه خــرباء املحاكــم، ويف أي الحــاالت يقــوم القضــاة 
ــة، ومشــاركة خــرباء املحاكــم  مبشــاركة خــرباء املحاكــم يف العملي
يف العمليــة، األبحــاث والدراســات التــي تجــرى املتعلقــة باســباب 
ــي يجتمعــون بهــا مــع  ــن األطــراف، عــدد املــرات الت الخــالف ب
األطــراف، ويف أي األوســاط يقومــون بلقــاء األطــراف، وكــم مــدة 
اللقــاء، األســئلة التــي يطرحونهــا عــىل األطــراف، املواضيــع التــي 
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املحققالعينة - املستهدف

املجموعخبري املحكمةالقايضاملحامياملجموعخبري املحكمةالقايضاملحامياملدينة املختارةIBBS املنطقة 1

TR1 - 21142114اسطنبولإسطنبول

TR2 - غرب مرمرة
11131113تكري داغ

21142125بالك اسري

TR3 - ايجي

21142114ازمري

11131113موغال

21142114اوشاك

TR4 - رشق مرمرة
21142114اسي شيهر

21143126دوزجه

TR5 - غرب االناضول
21142316انقرة

11131113كارامان

TR6 - البحر األبيض

21142114انطاليا

21142114مرسن

21142114هاتاي

TR7 - وسط االناضول
11131113كرك كاله

21142114قيرسي

TR8 - غرب البحر األسود

11131113زوكولداك

11131113سينوب

21142114جوروم

TR9 - 11131113كرياسونرشق البحر األسود

TRA - رشق شامل االناضول
1--11131ارزينجان

11131113اغدر 

TRB - الرشق األوسط لالناضول
11131113تونجي

12-11131فان

TRC - جنوب رشق االناضول

21142114غازي عنتاب

11131113شاني اورفا

11131113بامتان

3926269140262793املجموع

يقومــون بالتحويــل بهــا، االختالفــات التــي تنشــئ يف التحويــالت 
ــج  ــن نتائ ــزة م ــر املجه ــة، التقاري عــىل حســب الحــاالت املختلف
ــاء الجلســات مــع  األبحــاث والتوقعــات مــن خــرباء املحاكــم اثن
نســبة االخــذ بعــن االعتبــار بالتقاريــر عنــد اتخــاذ القــرار، 
ــن  ــدم م ــي تق ــام الت ــم، امله ــق التكل ــود ح ــدم وج ــود او ع وج

ــل املحكمــة. قب

2.2.1. العينة

عينــة البحــث، هــي األشــخاص املطلقــن يف تركيــا يف عــام 2002 
ومــا بعــد، مــن فئــة العمــر 18 وما فــوق والذيــن مازالــوا مطلقن 
يف حالتهــم املدنيــة. تــم العمــل عــىل توزيــع املقابــالت يف جميــع 
ــالق  ــباب الط ــأن أس ــري ب ــالل التفك ــن خ ــك م ــا وذل ــاء تركي انح
ــىل  ــخاص ع ــد األش ــف عن ــة تختل ــة الحاصل ــراءات القانوني واإلج
حســب اختــالف الخــواص الدميوغرافيــة مثــل اختــالف الجنــس، 

ــة  ــادي، واملنطق ــي االقتص ــع االجتامع ــم، والوض ــن، والتعلي والس
ــل  ــة متث ــاءات يف 29 مدين ــق لق ــم تحقي ــا. ت ــون به ــي يعيش الت
12 منطقــة مــن خــالل االعتــامد عــىل املســتوى IBBS-1. يف 
ــب  ــر اىل نس ــم النظ ــق ت ــة للمناط ــدن املمثل ــار امل ــة اختي عملي
 حــاالت الطــالق يف مــدن تلــك املنطقــة وتــم اختيــار املدينــة ذات 
مــن مدينــة يف  اكــر  يوجــد  كان  اذا  األكــرب.  الطــالق   نســبة 
املــدن  اختيــار  تــم  مرتفعــة  طــالق  نســبة  لديهــا  املنطقــة 
 التــي اعتقــد بأنهــا ســوف تقــدم نتائــج اكــر ضــامن واكــر 
التــي  املــدن  هــذه  بــن  مــن  البحــث،  تطبيــق  يف   ســهولة 
ــك  ــض وذل ــا البع ــن بعضه ــدا م ــة ج ــالق قريب ــب ط ــا نس لديه
ــول  ــن الوص ــن م ــدم التمك ــاالت ع ــث. يف ح ــة البح ــن ناحي م
ــدن  ــالت يف امل ــراء املقاب ــم اج ــة ت ــالت املطلوب ــداد املقاب اىل اع
ــالت  ــم اعــداد املقاب ــم تقدي ــة. ت األخــرى التابعــة لنفــس املنطق
البحــث يف  املشــمولة يف  املــدن  املطلقــن يف  األشــخاص  مــع 

الجــدول 1.

 50 م التخطيــط يف بدايــة البحــث اىل الوصــول اىل مجمــوع 
ــة دراســة شــكل  ــك مــن اجــل إمكاني زوج داخــل اللقــاءات وذل
ــور  ــل األطــراف لقصــة الطــالق واألم ــل والتفســري مــن قب التحلي
ــراء  ــن اج ــن م ــم التمك ــن مل يت ــة. ولك ــذه املرحل ــة يف ه الحادث
لقــاءات اال مــع ســتة ازواج فقــط الجــل أســباب انفصــال األزواج 
بشــكل ســلبي يف اغلــب اللقــاءات، وعــدم رضائهــم يف مشــاركة 
ــاة الســابق الــذي انفصلــوا عنــه،  معلومــات اتصــال رشيــك الحي
وعــدم وجــود معلومــات االتصــال التابعــة لرشيــك الحياة الســابق 
مــن بعــد الطــالق، وبســبب تــزوج رشيــك الحيــاة الســابق بعــد 
ــن  ــة م ــداد القليل ــض االع ــض األزواج، ورف ــبة بع ــالق بالنس الط
ــا،  ــب لقاءن ــا لطل ــن الوصــول اليه ــا م ــي متكن ــاة الت ــك الحي رشي
ــن املحامــن والقضــاة مــن  ــم م ــن اخــذ الدع ــدم التمكــن م وع

ــل  ــة املحامــى – العمي ــاء بســبب عقــد الرسي اجــل اجــراء اللق

عينــة البحــث ملطبقــى القانــون )القضــاة , املحامــن , خــرباء 
املحكمــة( ،تتكــون مــن املحامــن املختصــن يف موضــوع الطــالق، 
مقابــالت  فيهــا  أجريــت  التــي  املدينــة  يف  يعملــون  الذيــن 
ــارين ،  ــة واالستش ــم االرسي ــاة املحاك ــن، وقض ــخاص املطلق األش
واألطبــاء النفســين وخــرباء املحاكــم وخــرباء الخدمــة االجتامعيــة. 
ــاء  ــم اللق ــذي ت ــم ال ــرباء املحاك ــن وخ ــاة، واملحام ــع القض توزي
ــب  ــىل حس ــث ع ــون يف البح ــي القان ــكل مطبق ــىل ش ــم ع معه

ــدول 2. ــة  يف الج ــدن موضح امل

واضافــة اىل املجموعتــن تلــك تــم اجــراء الدراســة مــن الناحيــة 
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مجموعانثىذكرمجموعانثىذكراملدينة املختارةIBBS املنطقة 1

TR1 - 212142212344اسطنبولإسطنبول

TR2 - غرب مرمرة
77143710تكري داغ

771411718بالك اسري

TR3 - ايجي
111122161127ازمري

99184812موغال
88168917اوشاك

TR4 - رشق مرمرة
99189716اسي شهري

881681018دوزجه

TR5 - غرب االناضول
111122151025انقرة

771441014كارامان

TR6 - البحر األبيض
991811718انطاليا
991881119مرسن
77146814هاتاي

TR7 - وسط االناضول
7714437كرك كاله

7714101121قيرسي

TR8 - غرب البحر األسود
66129312زوكولداك

55103710سينوب
77145914جوروم

TR9 - رشق البحر األسود
66126410كرياسون

033---ارتوين

 TRA - رشق شامل االناضول
5510044ارزينجان
426---ارزوروم

55106511اغدر

TRB - الرشق األوسط لالناضول
66122911تونجي

55109413فان

TRC - جنوب رشق االناضول

771412820غازي عنتاب
6612358شاني اورفا

5510044بامتان
314---مردين

200200400200210410املجموع

الجدول 1. توزيع عينة املقابالت التي أجريت مع األشخاص املطلقني

الجدول 2. توزيع عينة املقابالت  التي أجريت عىل مطبقي القانون)القضاة , املحامني , خرباء املحكمة(   والخرباء
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املفهوميــة مــن وجهــة النظــر االجتامعيــة، والنفســية والقانونيــة 
ــة الطــالق مــن خــالل اجــراء لقــاءات مــع مجمــوع تســعة  لحال
مــن االكادميــن القانونيــن، والنفســين واالجتامعيــن الذيــن 
يقومــون بإجــراء االعــامل االكادمييــة يف مواضيــع الطــالق واالرسة.

3.2.1. التطبيــق و فريق عمل املرشوع

اختيــار وتدريــب املحاوريــن يف البحــث، وخطــة البحــث امليــداىن  
ــل  ــن قب ــم م ــة ت ــا بدق ــات ومراجعته ــال البيان ــا، وإدخ وتطبيقه
ــة جمــع  ــام مرحل ــم إمت ــة ابســوس. ت ــد األبحــاث االجتامعي معه
 11  – األول  أكتوبر/ترشيــن   13 تاريــخ  يف  البحــث  بيانــات 
ديســمرب/كانون األول 2014. اثنــاء عمــل امليــداىن  أي العمــل 
ــدن  ــاءات يف امل ــض اللق ــاركة يف بع ــت اإلدارة باملش ــداين قام املي

ــب. ــىل كمراق ــة ع املختلف

ــق مــن  املرشفــن امليدانيــن يف كادر املــرشوع،  ــم تشــكيل فري ت
واملراقبــن امليدانيــن، ومــدراء البيانــات والتكويــد مــن األشــخاص 
ــام 18  ــث ق ــوس. يف البح ــل يف ابس ــدوام كام ــون ب ــن يعمل الذي
محــاور خبــري مــدرب عــىل العلــوم االجتامعيــة، بالعمــل يف 
مرحلــة جمــع البيانــات يف موضــوع املقابــالت وجهــا لوجــه. 
ــع  ــاص م ــي الخ ــب التقن ــم التدري ــم تقدي ــث ت ــدء البح ــل ب قب
تطبيقــات جلســة املقابلــة والتطبيقــات امليدانيــة التــي تســتخدم 
ــة  ــة القانوني ــة ورشح الجه ــع الحساس ــاث ذات املواضي يف األبح
ــن  ــي اىل املحاوري ــاء النوع ــارات اللق ــالق ومه ــة للط واالجتامعي
مــن قبــل مديــر املــرشوع واملستشــارين. وفضــال عــىل ذلــك 
ــم  ــداين وت ــل املي ــع العم ــوت لجمي ــجيالت الص ــتامع تس ــم اس ت

اســتخدامها يف التعليقــات الشــخصية والجامعيــة.

القانــون  ومطبقــي  املطلقــن  األشــخاص  تأمــن  تحقيــق  تــم 
ــل  ــتية مث ــامل اللوجيس ــام باالع ــث، والقي ــن البح ــرتاك ضم لالش
ــل  ــن قب ــي م ــج اليوم ــري الربنام ــد وتحض ــىل املواعي ــول ع الحص
فريــق بحــث مكــون مــن مرشفــن اثنــن وخمســة باحثــن مــن 
ــراء  ــم اج ــف. ت ــالل الهات ــن خ ــك م ــوس وذل ــز ابس ــب مرك مكت
املقابــالت مــع األشــخاص بشــكل فــردي يف انســب األماكــن 
ــك  ــبقا وذل ــد مس ــد املواعي ــالل تحدي ــن خ ــات م ــب األوق وانس
بســبب ان موضــوع البحــث حســاس وخــاص جــدا. اثنــاء تأمــن 
املشــاركن ىف البحــث ، تــم توجيــه اىل املشــاركن ىف البحــث 
أســئلة حــول وضعهــم الحــايل فيــام اذا كانــوا مطلقــن ام ال، 
ــن  ــك م ــن ام ال وذل ــوا االن متزوج ــواء كان ــالق وس ــخ الط وتاري

ــث. ــتهدفة للبح ــة املس ــع العين ــم م ــة توافقه ــل معرف اج

ــري مــن اجــل  ــات ابســوس بشــكل كب ــم اســتخدام قاعــدة بيان ت
ــم العمــل يف البحــث  ــاءات الشــخصية، ويف نفــس الوقــت ت اللق
عــن املشــاركن ىف البحــث مــن خــالل التواصــل مــع الجمعيــات، 

ومؤسســات  االجتامعــي  التعــاون  وجمعيــات  واملؤسســات، 
ــم التواصــل مــع  التضامــن يف املــدن التــي تــم فيهــا البحــث، وت
وســائل التواصــل االجتامعــي التــي كونهــا املطلقــن. وفضــال عــىل 
ذلــك تــم طلــب ان يكــون األشــخاص املطلقــن الــذي تــم لقائهــم 
مرجــع لألشــخاص االخريــن )تطبيــق كــرة الثلــج(. وتــم تحقيــق 
املقابــالت  مــع القضــاة واملدعــون العامــون مــن خــالل املوافقــة 

ــا املجلــس االعــىل للقضــاة واملدعــون العامــون. ــي قدمه الت

تــم الحصــول عــىل تســجيالت صوتيــة املشــاركن ىف البحــث 
اثنــاء اللقــاء وذلــك مــع اخــذ موافقتهــم، وتــم تســجيل اقوالهــم 
كتابيــا يف الحــاالت التــي مل يوافقــوا بهــا عــىل تســجيل صوتهــم. يف 
ــل اســتامرات  ــن يقومــوا بتحمي ــة كان املحاوربي ــة كل مقابل نهاي
ــة  ــة املتعلق ــات العام ــجيل املالحظ ــا تس ــم فيه ــي ت ــات الت امللف
ــة التــي يعيــش فيهــا  ــة ، واملدين ــخ املقابل ــة ، وتاري ــذاك املقابل ب
ــزواج  ــدة ال ــال، وم ــه لألطف ــه، وامتالك ــنه، وجنس ــخص، وس الش
ــدة  ــوت اىل قاع ــجيالت الص ــل تس ــي وتحمي ــتوى التعليم واملس

ــي.  ــات ابســوس بشــكل يوم بيان

ــكل  ــىل ش ــن ع ــي للمحاوري ــاء اليوم ــج اللق ــري برنام ــم تحض ت
يتــم اجــراء 3 – 4 لقــاءات عــىل األكــر يف اليــوم الواحــد وذلــك 
ــار بالظــروف اللوجيســتية. متــت  مــن خــالل االخــذ بعــن االعتب
ــن  ــي  م ــداين ملســاعدي املــرشوع بشــكل يوم ــة األداء املي متابع

ــوم. ــة الي ــوا يشــاركونها يف نهاي ــي كان ــر الت خــالل التقاري

4.2.1. مراحل التحليــل، والتدقيق وتقديم التقارير

متــت تفريــغ جميــع تســجيالت صــوت اللقــاءات التــي أجريــت 
ــال.  ــط ديجيت ــي ويف وس ــكل خط ــي بش ــل النوع ــن العم يف ضم
ــط  ــىل من ــخاص ع ــاءات األش ــن لق ــم تدوي ــك ت ــىل ذل ــال ع وفض
األســئلة يف برنامــج االكســل مــن اجــل إمكانيــة تحليــل اللقــاءات 

ــة بشــكل اســهل. املدون

تــم ادخــال بيانــات األســئلة املغلقــة التــي متــت تعبئتهــا يف 
اللقــاءات التــي أجريــت مــع األشــخاص. وفضــال عــىل ذلــك تــم 
ادخــال بيانــات اســتامرة امللفــات التــي حرهــا املرشفــن يف 
اللقــاءات. هــذه امللفــات تحتــوي عــىل املعلومــات الدميوغرافيــة 
ــاء  ــم وعــىل تاريــخ اللق ــم لقائه ــخاص الــذي ت األساســية لألش

ــده. وموع

وتــم أيضــا ادخــال بيانــات مفاتيــح الرمــوز التــي قــام املرشفــن 
ــات األشــخاص عــىل  ــم جعــل اجاب ــة. ت ــاء كل مقابل ــا اثن بتعبئته
بيانــات رقميــة مــن خــالل ترميــز مواضيــع أســباب  شــكل 
الطــالق، ونــوع دعــوة الطــالق )بالتفاوض/بالنــزاع(، النفقــة، 
والواليــة، وتقاســم األمــالك، وحالــة التقــدم بطلــب التعويــض يف 

مرحلــة اإلجــراءات القانونيــة والدرايــة واملعرفــة بوجــود مراكــز 
الخدمــات االجتامعيــة، التــي كان اســمها ســابقا مراكــز استشــارة 
االرسة. امــا يف املقابــالت مــع مطبقــي القانون)القضــاة , املحامــن 
تــم جعلهــا بحالــة رقميــة مــن خــالل   , خــرباء املحكمــة(  
ترميــز التقييــامت املتعلقــة اكــر باســباب الطــالق، والنفقــة، 
وتأثريهــا  التعويــض  ومواضيــع  األمــالك  وتقاســم  والواليــة، 
والتقييــامت  الطــالق،  قــرار  عــىل  اإليجــايب   –  الســلبي 
اىل  األزواج  القانــون  مطبــق  وتوجيــه  بالتطبيــق،  املتعلقــة 
الصلــح او اىل الطــالق بالتفــاوض، والتقييــامت املتعلقــة بتقاريــر 

املحاكــم.

املغلقــة  األســئلة  واســتامرات  الرمــوز  ومفتــاح   امللفــات، 
وصالحيــة  وثوقيــة  اختبــار  اجــل  مــن  إدخالهــا  تــم   التــي 
مــن  البيانــات  ادخــال  مراجعــة  تــم  الدراســة  او   البحــث 
تســجيالت  امــا   ،15% بنســبة  ثانيــة  مــرة  إدخالهــا   خــالل 
جــودة  مراجعــة  وتــم  منهــا   14% ســامع  تــم   الصــوت 
تدوينهــا. وفضــال عــىل ذلــك تــم اختبــار صالحيــة البيانــات 
ويف  املنطقــي.  البيانــات  مراجعــة  خــالل  مــن  الرقميــة 
أســئلة  اىل  املقدمــة  األجوبــة  تدقيــق  تــم  الســياق  هــذا 
والتقــدم  الــزواج،  قبــل  الســابق  الحيــاة  رشيــك  معرفــة 
ومــدة  الطــالق،  قــرار  اتخــاذ  بعــد  مــن  املحكمــة   اىل 
املحكمــة وعالقاتهــم مــع انفســهم وعالقاتهــم مــع بعضهــم 
البعــض، والعالقــة بــن ســن الشــخص الــذي تــم لقائــه مــع مــدة 
اســتمرار زواجــه وســن زواجــه. ومــدى توافــق امتــالك األطفــال 
ــن  ــن ب ــاوت يف الس ــخص والتف ــن الش ــع س ــال م ــدد األطف وع

األزواج.

3.1. التعريف واملفاهيم 

متــت دراســة األجابــات التــي قدمهــا األشــخاص املطلقــن يف 

التقاريــر عــىل حســب حالتهــم الدميوغرافيــة:

شــخص مطلــق: األشــخاص الذيــن قامــوا بإنهــاء حياتهــم الزوجيــة 
بشــكل رســمي اعتبــارا مــن عــام 2002.

الجنس: جنس الشــخص الذي تم مقابلته.

مجموعــات االعــامر: تــم تصنيــف األشــخاص الــذي تــم مقابلتهــم 
اىل اربــع مجموعــات اعــامر وهــي مجموعــة اعــامر 25 ســنة ومــا 
ــة 50  ــة 35 – 49، ومجموع ــة 25 – 34، مجموع دون، مجموع

ســنة ومــا فــوق.

الوضــع التعليمــي: تــم تصنيــف األشــخاص الــذي تــم مقابلتهــم 
اىل ثالثــة مجموعــات وذلــك عــىل حســب مســتواهم التعليمــي. 
ــف مــن:  ــة تتال ــن و خريجــى  املــدارس االبتدائي مجموعــة االمي
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 

ــا. املعاهــد والجامعــات وأصحــاب الدراســات العلي

ــم اىل  ــم لقائه ــذي ت ــخاص ال ــف األش ــم تصني ــزواج: ت ــدة ال م
أربعــة مجموعــات عــىل حســب مــدة الــزواج وهــي اقــل مــن 1 
ــنوات  ــنوات و 10 س ــنوات، 6 – 10 س ــن 1 – 5 س ــا ب ــنة، م س

ومــا فــوق

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

2 طفــل.
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ــزواج.  ــة بال ــات املتعلّق ــة املعطي ــت مناقش ــم مت ــذا القس يف ه
حيــث تــم يف بدايــة القســم اإلســتعراض بشــكل موجــز ملفاهيــم 
كل مــن األرسة، الــزواج والطــالق كــام تــم تقديــم تاريــخ موجــز 
عــن الطــالق يف القانــون الــرتيك إلبــراز التحــّول القانــوين يف 
ــق  ــالق وف ــاول الط ــم تن ــدد ت ــذا الص ــالق. يف ه ــوع الط موض
الرشيعــة اإلســالمية ومجــاالت تطبيقــه يف الواليــة العثامنيــة 
ثــم تــم بعــد ذلــك توضيــح تطــّور مؤسســة الطــالق يف القانــون 
ــدين  ــون امل ــامد القان ــتعراض إعت ــم إس ــك ت ــد ذل ــامين. بع العث
الــرتيك بعــد عهــد الجمهوريــة مــع اإلبتــكار الثــوري الــذي 
أجــازه هــذا القانــون يف موضــوع الطــالق مــع نقــل التطــّورات 
ــة  ــذا. باإلضاف ــا ه ــى يومن ــام 1926 وحت ــذ الع ــون من يف القان
ــن  ــة ع ــاكل الناجم ــات واملش ــارة إىل العقب ــت اإلش ــك مت إىل ذل
تطبيــق األحــكام املتعلّقــة بالطــالق يف القانــون الــرتيك مــع 

ــاكل.  ــذه املش ــول ه ــات لحل ــات والتوصي ــم اإلقرتاح تقدي

ــزاع /  ــالق بالن ــا الط ــالق خصوص ــار الط ــىل آث ــف ع ــم التوقّ ت
ــال، كــام متــت مناقشــة  ــالف عــىل كل مــن األزواج واألطف اإلخت
ــه  ــر توجي ــاطة يف الطــالق” يف شــكل مؤسســة توف ــام “الوس نظ
األطــراف إىل الطــالق بالتفــاوض )بــدون نزاعــات( والــذي ينقــذ 
األطــراف مــن مصاريــف وتكاليــف التقــايض املرتفعــة باإلضافــة 
إىل إنقاذهــم مــن فــرتات التقــايض التــي تســتمر ألعــوام طويلــة. 
يف هــذا اإلطــار تــم تنــاول الخدمــات ذات املــدى الواســع التــي 
يتــم تقدميهــا مــن وزارة األرسة والخدمــات اإلجتامعيــة فيــام 

ــة. ــق بالوســاطة األرسي يتعلّ

1.2. األرسة، الزواج، الطالق

1.1.2. مفهوم األرسة

وحــدة  أول  األرسة  تعتــرب  إجتامعيــة  ظاهــرة  بإعتبارهــا 
ــد  ــه عن ــام ان ــة. ك ــاة البرشي ــة الحي ــع بداي ــر م ــة تظه مجتمعي
ــخ األرسة  ــألرسة ياُلحــظ ظهــور تاري دراســة التطــّور التاريخــي ل
ــة  ــم أمثل ــن تقدي ــة. ميك ــات املختلف ــة يف الثقاف ــواع مختلف بأن
ــرية  ــواع األرس الصغ ــن أن ــة يف كل م ــواع متمثّل ــذه األن ــىل ه ع
ــات،  ــّدد الزوج ــّدد األزواج، تع ــادي، تع ــزواج األح ــرية، ال والكب
 Kılıç, 2014:( .األبويــة، األموميــة واألرس الدميقراطيــة الحديثــة

.)21

جميــع أنــواع التطــورات االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة 
ــة األرسة  ــري عــىل بني ــر بشــكل كب ــي تحــدث يف املجتمــع تؤث الت
ــل  ــورات تواص ــذه التط ــن ه ــم م ــىل الرغ ــع. ع ــل املجتم داخ
ــع  ــّورات. جمي ــاوم للتط ــع مق ــكل مجتم ــا يف ش األرسة تواجده
الدولــة  عــن طريــق  تقدميهــا  يتــم  التــي  الخدمــات  أنــواع 
ــل التأمــن  ــرية مث ــس الكب ــام ذات املقايي ــرب مــن امله ــي تعت والت

اإلجتامعــي، املســاعدات اإلجتامعيــة والرتبيــة الوطنيــة جميعهــا 
ــة  ــار األهمي ــذ يف اإلعتب ــع األخ ــة األرسة. م ــن أهمي ــل م مل تقلّ
التــي تحملهــا األرسة يف املجتمــع الــرتيك فقــد تــم حاميــة تواجــد 
ــم  ــة بشــكل خــاص. ت ــق الدول األرسة ودعــم تطّورهــا عــن طري
منــح االولويــة لبعــض املبــادئ األساســية املتعلّقــة بحاميــة 
ــذه  ــد ه ــام 1982. تتواج ــا للع ــة تركي ــتور جمهوري األرسة يف دس
ــن  ــة 41، 10، 20 و 174 م ــواد املرقّم ــية يف امل ــادئ األساس املب

)Öztan, 2004: 4( الدســتور. 

2.1.2. مفهوم الزواج

ــوين  ــزواج هــو إتحــاد شــخصن بجنســن مختلفــن بشــكل قان ال
 Akıntürk,( ــة والدامئــة ــاة املتكامل لخلــق رابطــة رشاكــة الحي
Karaman Ateş, 2013: 3(. ينشــأ مفهــوم الــزواج مبعنــاه 
الكامــل بــن األزواج وفــق الرشاكــة يف الحيــاة. الهــدف مــن 
ــط.  ــية فق ــة الجنس ــد العالق ــىل صعي ــة ع ــس الرشاك ــزواج لي ال
الرشاكــة  عــىل  قامئــة  حيــاة  تأســيس  إىل  إىل  يهــدف  وإمنــا 
الزوجيــة بــاإلرادة املشــرتكة بــن األطــراف والتــي تشــمل جميــع 
 Akıntürk, Karaman( .جوانــب الحيــاة الحلــوة منهــا واملــرُة

 .)Ateş, 2013: 59

الطبيعــة القانونيــة للــزواج مثــرية للجــدل. إاّل أن الــرأي الغالــب 
ــد  ــدين فري ــد م ــاره عق ــزواج بإعتب ــف ال ــاه تعري ــون يف إتج يك
 Akıntürk, Karaman Ateş, 2013: 59;( نوعــه.  مــن 
األطــراف  عــىل  يكــون  حيــث   .)Feyzioğlu, 1979: 102
ــزواج،  ــتمرار ال ــرتة إس ــوال ف ــة ط ــات القانوني ــال باإللتزام اإلمتث
كــام اليكــون لهــم الصالحيــات يف إنهــاء هــذه الرابطــة يف الوقــت 
ــىل  ــتناد ع ــة باإلس ــة الزوجي ــاء رابط ــن إنه ــه. ميك ــذي يريدون ال
األســباب املحــدودة املذكــورة يف القانــون وعــن طريــق الدعــاوى 
 Akıntürk, Karaman Ateş, 2013: 59;( .ــط ــة فق القضائي

.)Feyzioğlu, 1979: 102

3.1.2. أســباب إنهاء الزواج والطالق 

ــب  ــاة، طل ــي: الوف ــزواج ه ــاء ال ــؤدي إىل إنه ــي ت ــباب الت األس
ــري  ــزواج، تغي ــد ال ــاء، بطــالن عق ــة اإلختف ــزواج يف حال فســخ ال
جنــس أحــد األزواج يف وقــت الحــق باإلضافــة إىل موضــوع 

البحــث املمثّــل يف الطــالق.

ــاء  ــي إنه ــك يعن ــإن ذل ــزواج ف ــالن ال ــن بط ــث ع ــد الحدي عن
الــزواج وفــق القــرار الصــادر مــن املحكمــة باإلســتناد عــىل 
بقــرار  النســبي”.  “البطــالن  أو  املطلــق”  “البطــالن  أســباب 
 Dural,( .ــتباقي ــر إس ــزواج بأث ــاء ال ــم إنه ــزواج يت ــالن ال بط
ــح  ــزواج يصب ــرف أن ال ــام يُع Öğüz, Gümüş, 2013: 91(. ك

غــري صالــح بشــكل تلقــايئ يف حالــة تغيــري جنــس أحــد األزواج. 

يعتــرب الطــالق يف مقّدمــة األســباب التــي تــؤدي إىل إنهــاء الــزواج 
بخــالف الوفــاة، حيــث يتــم تعريفــه بأنــه إنهــاء رابطــة الزوجيــة 
وفــق القــرار الصــادر مــن املحكمــة كنتيجــة للدعــوى القضائيــة 
ــباب  ــىل األس ــتناد ع ــد االزواج باإلس ــن أح ــا م ــم رفعه ــي يت الت
 Gençcan, 2013: 113; Akıntürk,( .ــون ــة يف القان املوّضح
ــرب الطــالق مــن الحقــوق  Karaman Ateş, 2013: 235(. يعت
املعــرتف بهــا مــن الناحيــة القانونيــة لــكل مــن املــرأة والرجــل. 
إاّل أنــه قبــل عهــد الجمهوريــة كانــت حقــوق الطــالق مختلفــة 
لــكل مــن املــرأة والرجــل يف عهــد الواليــة العثامنيــة وذلــك وفــق 
التأثـّـر بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية. أدنــاه يتــم إســتعراض تطــّور 

قانــون الطــالق تحــت عنوانــن قبــل وبعــد فــرتة الجمهوريــة.

2.2. الطــالق قبل فرتة الجمهورية 

1.2.2. الطالق يف الرشيعة اإلســالمية 

الطــالق يف الرشيعــة اإلســالمية هــو ســلطة الطــالق مــن جانــب 
ــاك حاجــة  ــزوج فقــط، حيــث اليكــون هن واحــد هــو جانــب ال
إلتخــاذ القــرار عــن طريــق القــايض لتنفيــذ الطــالق. يتواجــد يف 
ــذي  ــق األســس وال الرشيعــة اإلســالمية نوعــن مــن الطــالق وف
يــؤدي كل منهــام إىل نتائــج مختلفــة هــام الطــالق الرجعــي 
والطــالق البائــن. ميكــن أن يتــم التعريــف عــن الطــالق البائــن 
 Velidedeoğlu, 1965:( .وفــق حالتــه بإســم الطــالق الثالــث

)8 - 9; Uluç, 2014: 58

يف الطــالق الرجعــي )الطــالق القابــل للرجــوع( اليتــم إنهــاء 
البــن  الزوجيــة بشــكل نهــايئ. حيــث تتــم الطــالق  رابطــة 
ــّدة.  ــرتة الع ــاء ف ــع إنقض ــايئ م ــل النه ــالق والفص ــوع الط ووق
العــّدة، كــام ميكــن  الزوجيــة خــالل فــرتة  العالقــة  تســتمر 
ــرتة  ــالل ف ــر خ ــاً لآلخ ــرأة وريث ــل وامل ــن الرج ــون كل م أن يك
العــّدة. خــالل هــذه الفــرتة يكــون الرجــل ملزمــاً برعايــة املــرأة 
ــرتة  ــالل ف ــالق خ ــن الط ــل م ــع الرج ــن أن يرج ــا. ميك وإيوائه
ــم تأســيس رابطــة  ــاً لرجوعــه يت ــك. ووفق ــّدة إذا رغــب بذل الع

)Cansel, 1977: 72( أخــرى.  مــرة  الزوجيــة 

الطــالق البائــن )الطــالق الفاصــل( ميكــن أن يظهــر يف شــكلن: 1( 
بإســتخدام الرجــل ألنــواع األلفــاظ الرصيحــة التــي توّضــح وقــوع 
الطــالق البائــن الفاصــل مثــل “أنــت محرّمــة عــّي”، “أنــت 
ــث  ــاً”. حي ــاً بائن ــك طالق ــد اآلن” أو “أطلق ــي بع ــت زوجت لس
يتــم إنهــاء رابطــة الزوجيــة بإســتخدام مثــل هــذه األلفــاظ. 2( 
ــّدة  ــرتة الع ــاء ف ــة إنقض ــن يف حال ــالق البائ ــوع الط ــدث وق يح
ــون  ــي. يك ــالق الرجع ــرار الط ــن ق ــل م ــوع الرج ــدم رج ــع ع م

ــام  ــن. ك ــاً يف الطــالق البائ ــّدة أيض ــرتة الع ــرأة قضــاء ف ــىل امل ع
هــو الحــال يف الطــالق الرجعــي الميكــن أن يكــون كل مــن 
ــون  ــام يك ــّدة. ك ــرتة الع ــالل ف ــر خ ــاً لآلخ ــرأة وريث ــل وامل الرج
ــالً.  ــت حام ــوالدة إذا كان ــى ال ــرأة حت ــة امل ــاً برعاي ــل ملزم الرج

)Cansel, 1977: 72(

ــث طــالق رجعــي أو طــالق  بغــض النظــر عــن الفــرق مــن حي
ــه  ــة مــّرات فإن ــة طــالق الرجــل للمــرأة ثالث ــه يف حال ــن، فإن بائ
يتــم تطبيــق أحــكام الطــالق الثالــث التــي تــؤدي إىل إنهــاء 
الرابطــة الزوجيــة بشــكل نهــايئ وذلــك إعتبــاراً مــن لحظــة 
ــالق  ــوع الط ــىل وق ــدل ع ــي ت ــاظ الت ــواع األلف ــتخدامه الن إس
للمــرّة الثالثــة. يف حالــة وقــوع الطــالق الثالــث، ويف حالــة رغبــة 
كل مــن الرجــل واملــرأة بالــزواج مــرة أخــرى، يجــب عــىل املــرة 
بعــد إنقضــاء فــرتة العــّدة أن تتــزوج برجــل آخــر وتتطلـّـق منــه، 
ثــم تقــي فــرتة العــّدة الثانيــة حتــى تتمّكــن مــن زواج زوجهــا 
ــىل  ــق ع ــران. يُطل ــد الق ــول عق ــق أص ــرى وف ــرّة اخ ــابق م الس
Cansel, 1977: 73; Velid- )هــذا النــوع إســم زواج التحليــل 

)edeoğlu, 1965:8 - 9; Uluç, 2014: 58

2.2.2. الطــالق يف الوالية العثامنية

بإســم  إختصــاراً  املعروفــة  العدليــة  االحــكام  مجلّــة  تعتــرب 
ــة” التــي تــم إعدادهــا عــن طريــق أحمــد جــودت باشــا  “املجلّ
ــز النفــاذ يف عــام 1876 هــي القانــون املــدين  والتــي دخلــت حيّ
األول يف العــامل اإلســالمي. تعتــرب املجلّــة املســتندة بالكامــل 
ــذي  ــد ال ــة يف العه ــوة متقّدم ــالمية خط ــات اإلس ــىل الترشيع ع
صــدرت بــه إاّل أنهــا مل توفــر ترشيعــات لقوانــن األوقــاف، األرسة 

ــات.  ــن امللكي ــث قوان ــن حي ــا م ــدم كفايته ــع ع ــرياث م وامل

تــم إصــدار الترشيعــات الخاصــة بالــزواج والطــالق يف فــرتة 
الواليــة العثامنيــة وفــق القانــون الخــاص بإســم مرســوم قانــون 

.)Kayabaş, 2009( األرسة. 

ــق  ــالق وف ــزواج والط ــامل ال ــع أع ــس ترشي ــوم أس ــع املرس وض
ســيطرة الدولــة مــع إكــامل التطــّور إبتــداءاً مــن تأســيس الواليــة 
ــايض أو  ــكاح يف حضــور الق ــران والن ــد الق ــري عق ــة لتوف العثامني
نائبــه وتســجيله عــن طريــق املحكمــة، مــع توفــري تســجيل 

ــة  محــددة ــرتة زمني ــزوج يف غضــون ف ــق ال ــن طري الطــالق ع

ــود  ــامين القي ــون العث ــخ القان ــرّة يف تاري ــوم ألول م ــع املرس وض
ــوم  ــث منــح املرس ــّن. حي ــاس مع ــات مبقي عــىل تعــّدد الزوج
ــدة طــوال  ــه الوحي للمــرأة حقــوق وضــع رشط أن تكــون زوجت
الحيــاة الزوجيــة )املــادة 38(. لــذا يعتــرب املرســوم خطــوة غــري 
مســبوقة يف إنتشــار الــزواج بزوجــة وحيــدة بشــكل غــري مبــارش 
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ــد مــن  ــل العدي ــد مــن قب ــاع هــذا النظــام الجدي ــم إتب حيــث ت
ــدول اإلســالمية األخــرى.  ال

بالــزوج بصفــة  الطــالق خــاص   وفــق املرســوم يعتــرب حــق 
عاّمــة. حيــث مل يتــم إضافــة تغيــريات يف ســلطة الــزواج يف 
الطــالق بخــالف بعــض النقــاط. وفــق املــواد املرقّمــة 102 
قــواه  بكامــل  الراشــد  الرجــل  فــإن  املرســوم  مــن   103  و 
ســلطة  صاحــب  يكــون  التمييــز  عــىل  والقــدرة   العقليــة 

الطالق. 

تــم  فقــد  املرســوم  يف   131 و   119 املرقّمــة  املــواد   بــن 
ــّدم  ــق التق ــار اإلنفصــال إىل املــرأة عــن طري ــح حقــوق إختي  من
يف  وذلــك  الــزواج  رابطــة  إنهــاء  وطلــب  القــايض   إىل 
الــزواج(. يعتــرب هــذا األمــر   القســم بعنــوان )حــل رابطــة 
هــذا  يعتــرب  املرســوم.  هــذا  يف  اإلضافــات  أهــم   أحــد 
وفــق  الطــالق  مؤسســة  مــع  للغايــة  متشــابهاً   الترشيــع 
املذكــورة يف  األســباب  نتيجــة  القــايض  مــن  الصــادر   القــرار 

القانون.

حيــث ميكــن للمــرأة الطــالق مــن زوجهــا دون إســناد أي نــوع 
مــن االخطــاء إىل زوجهــا حيــث يكــون ذلــك وفــق البيــان بأنهــا 
مل تعــد تحبّــه وتحــس بــربود املشــاعر تجاهــه حيــث يتــم وقــوع 
ــر.  ــب امله ــن تطل ــا ل ــايض بأنه ــام الق ــا أم ــق بيانه ــالق وف الط
حتــى أنــه ميكنهــا أن تطلــب املهــر يف حالــة تواجــد االخطــاء يف 
ــع حــدوث النزاعــات باألخــص يف  ــن وملن ــزوج. يف كال اإلحتامل ال
ــة  ــوى القضائي ــع الدع ــم وضــع رشط رف ــر ت ــن امله موضــوع دي
 Kayabaş, 2009; Aydın,( .يف حالــة رغبــة املــرأة بالطــالق

.)1985: 152

 19 تاريــخ  يف  األرسة  قانــون  مرســوم  رسيــان  إلغــاء   تــم 
النفــاذ.  يف  عامــن  لفــرتة  يســتمر  أن  دون   1919 يونيــو 
الحقــاً وقبــل البــدء يف مؤمتــر لــوزان قبلــت حكومــة أنقــرة 
إدخــال  تــم  حيــث  املــدين  القانــون  بإعتبارهــا   املجلّــة 
مرســوم قانــون األرسة حيّــز النفــاذ مــرّة أخــرى يف فربايــر 1921. 
النفــاذ مــع مرســوم  النــص املعتمــد يف حيّــز   عنــد مقارنــة 
الشــئ  نفــس  أنهــام  يتّضــح   1917 بتاريــخ  األرسة   قانــون 
مــن  الطفيفــة  التغيــريات  بعــض  بخــالف 
املوضوعــي.  والقانــون  الشــكل   حيــث 

.)Velidedeoğlu, 1965: 8 - 9, Uluç, 2014: 58(

املرســوم  إدراج  تــم  الجمهوريــة  فــرتة  خــالل  ويف  الحقــاً 
األعــوام  يف  إعــداده  تــم  الــذي  األرسة  قانــون  مســوّدات   يف 
بدايــة  املرســوم  هــذا  يعتــرب  حيــث   ،1924 و   1923 

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

.)1977: 211

3.2. الطــالق خالل فرتة الجمهورية

1.3.2. القانــون املدين الرتيك رقم 743 والطالق 

1.1.3.2. التغيــريات  التــي أحدثهــا القانــون املــدين الــرتيك رقــم 
ــون األرسة ــال قان 743 يف مج

 بــدأت الثــورة يف مجــال قانــون األرسة الــرتيك مــع القانــون 
املــدين الــرتيك رقــم 743 الــذي دخــل حيّــز النفــاذ يف عــام 
1926. حيــث انــه وفــق هــذا الترشيــع تــم إخــراج األرسة مــن 
 Dural,( .ــة الســلطة الدينيــة وتــم وضعهــا عــىل أســس علامني

.)Öğüz, Gümüş, 2013: 7

عــزت  محمــود  الفــرتة  تلــك  يف  العــدل  لوزيــر   كان 
الثــورة  هــذه  مثــل  حــدوث  يف  الفّعــال  األثــر   بوزكــورت 
يف  الثــورة  رضورة  توّضــح  التــي  أحاديثــه  وفــق   وذلــك 
إنتقــال  مجــال  يف  باألخــص  آرائــه  إىل  باإلضافــة   القانــون 
القــرار  إتخــاذ  تــم  العلــامين.  النظــام  إىل  األرسة  قانــون 
بإقتبــاس  القــرار  إتخــاذ  مــع  متامــاً  القديــم  القانــون   بــرتك 
إجــراء  مــع  املجمــل  يف  الســويرسي  املــدين   القانــون 
 Üçok, Mumcu, Bozkurt, 2011:( التغيــريات.  بعــض 
.)375; Bozkurt, 1944: 7 - 20; Bozkurt, 1996 
قبــل  مــن   743 رقــم  الــرتيك  املــدين  القانــون  إعتــامد  تــم    
 1926 فربايــر   17 تاريــخ  يف  الكبــري  الــرتيك  األمــة   مجلــس 
 4 تاريــخ  يف  الرســمية  الصحيفــة  يف  عنــه  اإلعــالن   ليتــم 

أبريــل 1926 ويدخل حيّــز النفاذ يف تاريخ 4 أكتوبر 1926.

أهــم  كانــت  تــريك  مــدين  قانــون  أول  إعتــامد   مــع 
والتــي  األرسة  قانــون  مجــال  يف  حدثــت  التــي   التغيــريات 
الرســمية  الجهــات  أمــام  الــزواج  وتوثيــق  تنفيــذ   تشــمل 
األحــادي  الــزواج  إىل  باإلضافــة  الرســمي(  القــران   )عقــد 
ــة  ــول الحريّ ــاء أص ــم إلغ ــام ت ــاوية. ك ــالق املتس ــوق الط وحق
املحــدودة  األســباب  رشوط  وضــع  تــم  بحيــث  الطــالق   يف 
إمكانيــة  مبــدأ  وضــع  مــع  للطــالق  القانــون  يف   املوّضحــة 
تنفيــذ الطــالق وفــق القــرارات واألوامــر الصــادرة مــن املحكمــة 
إســتهداف  تــم  حيــث   .)Feyzioğlu, 1979: 17(  فقــط. 
النمــوذج  صعيــد  عــىل  الرتكيــة  األرسة  تكويــن   إعــادة 
مــن  لــألرسة  املعــارص  الحيــاة  أســلوب  وتوفــري  الغــريب 

الحقــوق  الزوجــات،  الترشيعــات مثــل حظــر تعــّدد   خــالل 
موضــوع  يف  واملــرأة  الرجــل  مــن  لــكل   املتســاوية 
بالحقــوق  واإلعــرتاف  املــرياث  وموضــوع   الطــالق 
واإلنــاث.  الذكــور  مــن  لألطفــال   املتســاوية 

)Özdemir, 2009(

ــرتيك  ــدين ال ــون امل 2.1.3.2. أســباب الطــالق املعتمــدة يف القان
ــم 743  رق

تظهــر أســباب الطــالق يف القانــون املــدين الــرتيك رقــم 743 
الطــالق  أســباب   .121-134 مابــن  املنحــرصة  املــواد   يف 
)املــادة  الزنــا  التــايل:  النحــو  عــىل  القانــون  يف  املوّضحــة 
 ،)130 )املــادة  الســيئة  واملعاملــة  القتــل  قصــد   ،)129 
 ،)132 )املــادة  الــرتك   ،)131 )املــادة  والفضيحــة  الجرميــة 
ــادة 134(.  ــم )امل ــدم التفاه ــادة 133(، ع ــي )امل ــرض العق  امل
مــن  الصــادر  القــرار  وفــق  الطــالق  وقــوع  ميكــن  أنــه   إالّ 
ــن  ــط. الميك ــباب فق ــذه األس ــد ه ــد أح ــة تواج ــايض يف حال الق
هــذه  غــري  أخــرى  بأســباب  للطــالق  قضائيــة  دعــوى  رفــع 
ــرار بأســباب أخــرى غــري هــذه  ــم إتخــاذ الق ــام اليت األســباب ك

األســباب.

ــالق  ــباب الط ــام أس ــن ه ــالق إىل مجموعت ــباب الط ــم أس تنقس
ــة  ــالق الخاّص ــباب الط ــة. أس ــالق العاّم ــباب الط ــة وأس الخاّص
هــي الزنــا، قصــد القتــل واملعاملــة الســيئة، الجرميــة والفضيحــة، 
الــرتك واملــرض العقــي. أّمــا األســباب العاّمــة فهــي إهتــزاز 
ــدم  ــن األزواج وع ــم ب ــة التفاه ــدم إمكاني ــة، ع ــة الزوجي رابط

ــرتكة. ــاة املش ــيس الحي ــة تأس إمكاني

باإلضافــة إىل ذلــك تنقســم أســباب الطــالق إىل أســباب مطلقــة 
وأســباب نســبية. يف األســباب املطلقــة يكــون مــن الــكايف إثبــات 
تواجــد ســبب الطــالق يف املحكمــة. حيــث اليكــون القــايض 
ملزمــاً بالتحقيــق فيــام إذا كانــت الحيــاة الزوجيــة املشــرتكة 
قــد وصلــت إىل الحــد الــذي اليُطــاق أو مل تصــل إىل هــذا الحــد 

.)Feyzioğlu, 1979: 286(

ــة  ــل واملعامل ــد القت ــا، قص ــل الزن ــة مث ــباب الخاّص ــرب األس تعت
املشــرتكة  الحيــاة  تأســيس  إمكانيــة  وعــدم  والــرتك  الســيئة 
جميعهــا مــن األســباب املطلقــة. أّمــا األســباب الخاصــة األخــرى 
الجرميــة والفضيحــة واملــرض  األســباب مثــل  بخــالف هــذه 
العقــي فتعتــرب مــن األســباب التــي اليكــون إثباتهــا دليــالً كافيــاً 
ــام إذا  ــق القــايض في ــزم عــن طري ــق املل وإمنــا تســتدعي التحقي
ــذي  ــت إىل الحــد ال ــد وصل ــة املشــرتكة ق ــاة الزوجي ــت الحي كان

ــد. ــذا الح ــل إىل ه ــاق أو مل تص اليُط

3.1.3.2. أســباب الطــالق التــي متــت إضافتهــا إىل القانــون 
ــون  ــم 3444 والقان ــون رق ــم 743 وفــق القان ــرتيك رق املــدين ال

بتاريــخ 1988 

ــح  ــم 4721 يتّض ــرتيك رق ــدين ال ــون امل ــع القان ــة م ــد املقارن عن
أن القانــون رقــم 743 مل يحــوي عــىل أســباب الطــالق مثــل 
الطــالق بالتفــاوض والطــالق وفــق اإلنفصــال الفعــي. حيــث تــم 
إضافــة هــذه األســباب التــي تــؤدي إىل الطــالق وفــق التغيــريات 
التــي تــم إحداثهــا وفــق القانــون رقــم 3444 والقانــون بتاريــخ 

 .1988

رقــم  املــادة  تغيــري  تــم   3444 رقــم  القانــون  خــالل  مــن 
النحــو  عــىل   743 رقــم  الــرتيك  املــدين  القانــون  مــن   134 

التايل: 

VI - إهتــزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة أو عــدم إمكانيــة تأســيس 
الحيــاة املشــرتكة 

املــادة 134 – ميكــن ألي مــن االزواج رفــع دعــوى قضائيــة 
ــة إهتــزاز أســاس إســتمرارية الرابطــة الزوجيــة  بالطــالق يف حال

ــر.  ــكل كب ــرتكة بش ــاة املش أو الحي

وفــق الحــاالت املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاله فإنــه يكــون 
ــور  ــة القص ــرتاض يف حال ــن واإلع ــوق الطع ــه حق ــى علي للمدع
الكبــر مــن املدعــي. باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه ميكــن إتخــاذ 
القــرار بوقــوع الطــالق يف حالــة اإلســتخدام الســئ لحقــوق 
التــي  الفوائــد  تواجــد  عــدم  حالــة  واإلعــرتاض ويف  الطعــن 
مــن  الزوجيــة  الرابطــة  إســتمرار  عــىل  املحافظــة  تســتدعي 

حيــث املدعــى عليــه واألطفــال. 

ــإن  ــل ف ــىل األق ــد ع ــام واح ــرتة ع ــزواج لف ــتمرار ال ــة إس يف حال
ــد  ــول أح ــن أو قب ــق الزوج ــن طري ــالق ع ــب للط ــم الطل تقدي
الزوجــن لدعــوى الطــالق القضائيــة مــن اآلخــر فــإن ذلــك يعتــر 
إهتــزاز ألســاس الرابطــة الزوجية. إلصــدار القــرار بالطالق يف هذه 
الحالــة يجــب عــىل القــايض اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألطــراف 
واإلقتنــاع بــاإلرادة الحــّرة للطرفــن يف الطــالق مــع تواجــد رشط 
ــام  ــن األطــراف في ــم ب ــي تت ــات الت ــة عــىل الرتتيب رضورة املوافق
يختــص بنتائــج املســائل املاليــة ووضــع األطفــال. ميكــن للقــايض 
ــة باألخــذ يف  ــة يف اإلتفاقي ــي يراهــا رضوري ــرات الت إجــراء التغي
اإلعتبــار مراعــاة مصالــح األطــراف واألطفــال. حيــث يتــم إصــدار 
ــن  ــرات ع ــذه التغي ــول ه ــة قب ــالق يف حال ــوع الط ــرار بوق الق
طريــق األطــراف. يف هــذه الحالــة اليتــم تطبيــق الحكــم الــوارد 

يف البنــد رقــم )3( مــن املــادة 150.
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ــة  ــوى القضائي ــالق يف الدع ــض الط ــرار برف ــدار الق ــة إص يف حال
التــي تــم رفعهــا وفــق أي نــوع مــن أســباب الطــالق ويف حالــة 
ــم  ــة املشــرتكة عــىل الرغ ــاة الزوجي ــة تأســيس الحي ــدم إمكاني ع
مــن إنقضــاء فــرتة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ إصــدار القــرار نتيجــة 
أي ســبب مــن األســباب فإنــه يتــم إتخــاذ القــرار بالطــالق وفــق 

الطلبــات الــواردة مــن أي مــن الزوجــن”.

بإعتبــاره  الزوجــن  بــن  اإلتفــاق  قبــول  تــم  قــد  يكــن   مل 
مــن أســباب الطــالق قبــل إحــداث هــذه التغيــريات. حيــث 
أســباب  عــىل  باإلســتناد  عــام  بشــكل  التطبيــق  يتــم  كان 
القــرار  إصــدار  مــع  القانــون  يف  عليهــا  املنصــوص   الطــالق 
بالطــالق وفــق اإلســتامع إىل شــهادات الشــهود وإثبــات الوقائــع. 
ــن  ــة ب ــة الزوجي ــتمرارية رابط ــىل إس ــراه ع ــرة أن اإلك ــق فك وف
األزواج ســتكون عبثــاً فقــد تــم إضافــة الفقــرة الثالثــة املتعلّقــة 
القانــون املــدين يف  املــادة 134 مــن  بالتفــاوض إىل   بالطــالق 
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للطــالق حيــث  العاّمــة  األســباب  بالتفــاوض  الطــالق   يعتــرب 
ــة  ــاة الزوجي ــت الحي ــام إذا كان ــايض في ــق الق ــتدعي تحقي اليس
ــل إىل  ــاق أو مل تص ــذي اليُط ــد ال ــت إىل الح ــد وصل ــرتكة ق املش
هــذا الحــد. حيــث تكــون مســؤولية القــايض يف هــذا النــوع مــن 
أســباب الطــالق هــي اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألطــراف وتوفــري 
اإلتفــاق بــن األطــراف عــىل الــرشوط األخــرى املتعلّقــة بالطــالق. 
يتّضــح مــن هــذا الجانــب أن الطــالق بالتفــاوض يعتــرب مــن 

ــة. أســباب الطــالق املطلق

هــي  املــادة  يف  متّــت  التــي  األخــرى  التغيــريات   أحــد 
بوضــع  اآلخــر  باإلســم  يُعــرف  والــذي  الفعــي   اإلنفصــال 
والــذي  املشــرتكة  الزوجيــة  الحيــاة  تأســيس  إمكانيــة   عــدم 
ــري  ــذا التغي ــن ه ــرّبر م ــالق. امل ــباب الط ــن أس ــاره م ــم إعتب  يت
ــاً وإســتمرار الــزواج  ــل فعلي ــكل منفص ــو عيــش األزواج بش  ه
رفــع  عــدم  نتيجــة  فقــط  القانونيــة  الناحيــة  حيــث   مــن 
 أحــد األزواج دعــوى الطــالق بســبب النزاعــات عــىل الرغــم 
واألخطــاء  القصــور  وفــق  الزوجيــة  رابطــة  إهتــزاز   مــن 
ــا  ــي تقدميه ــار األســباب الت ــع عــدم إعتب ــه نفســه م الناتجــة من
ــرب  ــالق. يعت ــوع الط ــة لوق ــاوض كافي ــالق بالتف ــن األزواج للط م
عيــش األزواج بشــكل منفصــل لفــرتة طويلــة مــن أهــم العنــارص 
التــي توّضــح عــدم تواجــد املصالــح يف إســتمرار الرابطــة الزوجيــة 
ــه  ــذا الســبب فإن ــة. له ــع مالبســات القضي ــد النظــر إىل جمي عن
ــة  ــوى القضائي ــالق يف الدع ــض الط ــرار برف ــدار الق ــة إص يف حال
التــي تــم رفعهــا وفــق أي نــوع مــن أســباب الطــالق ويف حالــة 
ــم  ــة املشــرتكة عــىل الرغ ــاة الزوجي ــة تأســيس الحي ــدم إمكاني ع
مــن إنقضــاء فــرتة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ إصــدار القــرار نتيجــة 
أي ســبب مــن األســباب فإنــه يتــم إتخــاذ القــرار بالطــالق وفــق 

ــواردة مــن أي مــن الزوجــن. ــات ال الطلب

ــباب  ــم 4721 وأس ــد رق ــرتيك الجدي ــدين ال ــون امل 2.3.2. القان
ــالق  الط

1.2.3.2. اإلبتــكارات التــي أحدثهــا القانــون املــدين الــرتيك رقــم 
ــون األرسة  4721 يف مجــال قان

ــز النفــاذ  إســتمر القانــون املــدين الــرتيك رقــم 743 ســارياً يف حيّ
لفــرتة ســتة وســبعون عــام منــذ العــام 1926 إىل العــام 2002، 
ــز النفــاذ وفــق املــادة 1028 مــن القانــون  لتتــم إزالتــه مــن حيّ
ــز النفــاذ  ــذي دخــل يف حيّ ــد رقــم 4721 ال املــدين الــرتيك الجدي
ــت  ــة أصبح ــرتة املنقضي ــالل الف ــر 2002. يف خ ــخ 1 يناي يف تاري
ــام أن بعــض االحــكام  ــة ك ــم غامضــة وثقيل ــون القدي ــة القان لغ
ــة  ــات اإلقتصادي ــىل املتطلّب ــة ع ــن اإلجاب ــدت ع ــزت وإبتع عج
واإلجتامعيــة يف يومنــا الحــايل. تــم البــدء يف أعــامل تجديــد 
ــاراً مــن األعــوام 1950 حيــث تــم تأســيس  القانــون املــدين إعتب
لتوفــري  الغــرض  املتنّوعــة وفــق هــذا  اللجــان  مــن  العديــد 
 Dural, Öğüz,( .إعــداد مســوّدات اوليــة وإقرتاحــات مختلفــة
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قواعــد قانــون األرسة التــي تــم نقلهــا إىل القانــون املــدين الــرتيك 
بتاريــخ 1926 والقانــون رقــم 743 تــم نقلهــا مــن القانــون 
املــدين الســويرسي بتاريــخ 1912 والــذي تــم إعتامده يف ســويرسا 
ــن  ــرن م ــوايل ق ــرتة ح ــل ف ــوذج األرسة قب ــار من ــذ يف اإلعتب باألخ
ــرأة والرجــل أدوار  ــن امل ــكل م ــوذج كان ل ــان. يف هــذا النم الزم
محــّددة. حيــث كان رب األرسة هــو الــزوج وإختيــار منــزل 
ــاً  ــاً أيض ــل ملزم ــل. كان الرج ــام الرج ــن مه ــة م ــش الزوجي وع
ــة  ــا دور ربّ ــم منحه ــد ت ــرأة فق ــا امل ــات األرسة. أّم ــل نفق بتحّم
ــزوج.  ــة ال ــع ملوافق ــا كان يخض ــام أن عمله ــة، ك ــزل التقليدي املن
أّمــا حضانــة األطفــال فعــىل الرغــم مــن أنهــا كانــت تعــود 

ــزوج.  ــت لل ــرية كان ــة األخ ــاً إاّل أن الكلم ــن مع لإلثن

التــي تــؤدي إىل إنتقــاص  تــم إلغــاء بعــض هــذه األحــكام 
ــة  ــن متنّوع ــا بقوان ــم تغيريه ــرأة والرجــل أو ت ــن امل املســاواة ب
ــة للدســتور1. إاّل أن هــذه  ــك مبــرّبرات أنهــا منافي ــم ذل حيــث ت
التغيــريات مل تكــن كافيــة يف توفــري وضــامن املســاواة بــن املــرأة 
والرجــل أمــام القانــون. باإلضافــة إىل ذلــك فــإن الجهــود املبذولــة 
لتحقيــق املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف جميــع مجــاالت الحيــاة 
 1 تــم إلغــاء املــادة 159 مــن القانــون املــدين الــرتيك رقــم 743 التــي 

ــة  ــا منافي ــار أنه ــزوج بإعتب ــة ال ــع ملوافق ــار يخض ــرأة يف إط ــل امل ــع عم تض

ــك  ــم ذل ــث ت ــتور حي ــن الدس ــادة 10 م ــة يف امل ــاواة املوّضح ــد املس لقواع

ــخ 29/11/1990  ــتورية بتاري ــة الدس ــن املحكم ــادر م ــرار الص ــق الق وف

والــذي تــم اإلعــالن عنــه يف الصحيفــة الرســمية بالعــدد 21272 يف تاريــخ 

 02/07/1992

أنحــاء  جميــع  يف  الدوليــة  االتفاقيــات  إطــار  يف  االجتامعيــة 
ــون املــدين.  ــد القان ــدول عــىل تجدي العــامل قــد أجــربت بعــض ال

.)Gören, 1995: 39(

العلــوم  مجــاالت  يف  حدثــت  التــي  الرسيعــة  التطــّورات 
ــن أّدت إىل  ــرن العرشي ــل الق ــذ أوائ ــة من ــا والصناع والتكنولوجي
ــات  ــرية باألخــص يف املجتمع ــة الكب ــرّيات اإلجتامعي إحــداث التغ
الغربيــة. هــذه التغــرّيات والتطــّورات التــي حدثــت يف املجــاالت 

اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة كانــت ســبباً أيضــاً يف إحــداث التغــرّيات 
.)Ceylan, 2006: 17 – 19( .يف األدوار داخــل األرسة

ــري  ــة أيضــاً الكث ــة املتقدم ــات الغربي ــتغرقت املجتمع ــث إس  حي
ــىل األدوار  ــتند ع ــوم األرسة املس ــن مفه ــىل ع ــت للتخ ــن الوق م
الثابتــة ليتــم إعتبــار الــزواج كرشاكــة يف الحيــاة قامئــة عــىل 
أســاس الحقــوق املتســاوية وتوفــري املســاواة بــن األزواج وإنهــاء 
ــز واملهيمــن للرجــل يف الــزواج وقــرارات املحاكــم.  الوضــع املتميّ

ــكندنافية. ــدول اإلس ــدد لل ــذا الص ــادة يف ه ــت الري كان

ــوام 1950  ــة يف األع ــا اإلتحادي ــكا وأملاني ــن بلجي ــا كل م  تبعته
مــن  كل  بينهــا  مــن  الغربيــة  الــدول  مــن  العديــد   تليهــا 
فرنســا، لوكســمبورغ، هولنــدا، النمســا، ايطاليــا، ســويرسا حيــث 
أقامــت هــذه الــدول التغيــريات يف القانــون املــدين الخــاص بهــا 
واإلعــرتاف بالحقــوق املتســاوية للزوجــن يف رابطــة الــزواج. 

.)Koçhisarlıoğlu, 1988: 251; Cansel, 1977: 30(

القضــاء  إتفاقيــة  مــع  بالتوافــق  فإنــه  ذلــك  إىل   باإلضافــة 
 Convention on( عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
 Elimination of All Forms of Discrimination Against
ــة  ــراف املوقّع ــدول األط ــع ال ــإن جمي Women – CEDAW( ف
عــىل هــذه اإلتفاقيــة تتعّهــد بتوفــري اإلســتفادة بشــكل متســاوي 
بــن النســاء والرجــال يف جميــع أنــواع الحقــوق اإلقتصاديــة، 
اإلجتامعيــة، الثقافيــة، املدنيــة والسياســية. وفــق املــادة 2/أ مــن 

ــة:  اإلتفاقي

“تتعّهــد الــدول االطــراف .... بإدخــال مبــادئ املســاواة بــن 
ــرى ذات  ــن األخ ــة والقوان ــاترها الوطني ــل يف دس ــرأة والرج امل
الصلــة إذا مل يتــم إدمــاج هــذه املبــادئ بعــد مــع التعّهــد بتوفــر 

ــن”. ــع القوان ــادئ م ــق هــذه املب تطبي

العاّمــة  الجمعيــة  إجتــامع  يف  اإلتفاقيــة  إعتــامد  تــم    
كــام   1979/12/18 تاريــخ  يف  املنعقــد  املتحــدة   لألمــم 
 Moroğlu,(  .1981/09/03 تاريــخ  النفــاذ يف  دخلــت حيّــز 
 2003: 881; Alpkaya: 17; Burcuoğlu, Altop, Ünan,

;22 :1983( )املديريــة العاّمــة ألوضــاع ومشــاكل املــرأة التابعــة 
ــوزراء، 2000( ــة ال لرئاس

يف بالدنــا أيضــاً أّدت املجهــودات املبذولــة تجــاه ضــامن املســاواة 
بــن املــرأة والرجــل يف مجــال حقــوق اإلنســان باإلضافــة إىل 
التوقيــع عــىل عــىل عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة لهــذا الغــرض 
وا‘مــال التغيــريات يف القانــون املــدين التــي متّــت يف تواريــخ 
املــدين  القانــون  إعتــامد  نتيجــة  إىل  أّدت  جميعهــا  مختلفــة 
الــرتيك رقــم 4721 يف تاريــخ 1 ينايــر 2002. يف هــذا اإلطــار 
ــرتيك  ــدين ال ــون امل ــا القان ــي أحدثه ــريات الت ــع التغي ــرب جمي تعت
 رقــم 4721 يف مجــال قانــون األرسة جميعهــا مســتندة عــىل 
حاميــة  ومبــادي  والرجــل  املــرأة  بــن  املســاواة   توفــري 
 Ceylan, 2006:( .األرسة باألخــص يف إطــار اإلتفاقيــات الدوليــة
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جميــع التغيــريات الكبــرية التــي تــم إحداثهــا يف القانــون املــدين 
ــون األرسة. كــام أن  ــري بقان ــرتيك رقــم 4721 ترتبــط بشــكل كب ال
مبــادئ املســاواة بــن الزوجــن يف الــزواج التــي متــت إضافتهــا إىل 
ــريات  املــادة 41 يف الدســتور يف العــام 2001 أحدثــت أيضــاً تغي
كبــرية يف مجــال قانــون األرسة. تعتــرب هــذه التغيــريات ذات 
ــة يف الرابطــة الزوجيــة  تأثــري كبــري باألخــص عــىل القواعــد العاّم

ــة.  ــكات القانوني ــة املمتل وأحــكام انظم

ــم وضــع نفــس أســباب  ــرتيك رقــم 4721 ت ــون املــدين ال يف القان
ــون الســابق مــع إحــداث التغيــريات  الطــالق املتواجــدة يف القان
خــالل  أنــه  كــام  النصــوص.  بعــض  يف  الطفيفــة  واإلضافــات 
ــالق  ــباب الط ــأن أس ــرّبرات ب ــد امل ــم تحدي ــون ت ــرشوع القان م
ــريات  ــؤدي إىل التفس ــن أن ت ــون ميك ــة يف القان ــة املوّضح الخاّص
ــاظ  ــبب اإلحتف ــق بس ــام يتعلّ ــرتيك في ــع ال ــن املجتم ــة م الخاّص
بهــا يف القانــون الجديــد ورضورة إزالــة هــذه األســباب الخاّصــة 
ــباب  ــرص أس ــدين، 253 :1999(. تقت ــون امل ــام للقان ــاس الع )األس

ــواد 166-161. ــن امل ــد ب ــون الجدي ــالق يف القان الط

ــرتيك  ــون املــدين ال 2.2.3.2. أســباب الطــالق املعتمــدة يف القان
ــم 4721  رق

الزنا 

ــالق.  ــبباً للط ــد األزواج س ــا أح ــرتيك زن ــدين ال ــون امل ــرب القان يعت
ــا  ــة زن ــادة 161/الفقــرة 1 “يف حال ــص يف امل ــك بالن ــث ورد ذل حي
ــالق  ــوى الط ــع دع ــر رف ــزوج اآلخ ــق لل ــه يح ــن فإن ــد الزوج أح
ــل  ــون يقب ــإن القان ــارة ف ــة”. وكــام يُفهــم مــن هــذه العب القضائي
ــل دون  ــرأة أو الرج ــن امل ــك م ــواء كان ذل ــق س ــبباً للطل ــا س الزن

ــدد. ــذا الص ــن األزواج يف ه ــات ب إختالف
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ــع  ــن م ــد الزوج ــق أح ــن طري ــم ع ــي تت ــية الت ــة الجنس العالق
شــخص آخــر ملــرّة واحــد تعتــرب ســبباً كافيــاً لوقــوع الطالق بســبب 
ــقط  ــه يس ــا )Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 104(. إاّل أن الزن
حــق رفــع الدعــوى القضائيــة عــن طريــق الــزوج اآلخــر يف حالــة 
عفــوه عــن الــزوج املقــرتف للزنــا أو يف حالــة عــدم رفعــه الدعــوى 
القضائيــة يف خــالل فــرتة ســتة أشــهر مــن تاريــخ معرفتــه بحــدوث 
الزنــا )أو يف حالــة إنقضــاء فــرتة خمســة أعــوام عــىل حــدوث الزنــا 
ــذه  ــذ ه ــع تنفي ــؤدي إىل من ــا ي ــدوث الزن ــتمرار ح ــي(. إس الفع

.)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 106( الفــرتات الزمنيــة

يجــب أن يتــم إقــرتاف الخطــأ والزنــا عــن طريــق الــزوج نفســه 
ــة  ــا يف حال ــأ يف الزن ــاب الخط ــم إحتس ــه اليت ــث أن ــا. حي يف الزن
حدوثــه خــارج إرادتــه مثــال إســتخدام العنــف أو التعــرّض 
للعالقــة الجنســية مــن خــالل التعــرّض لإلغــامء وبالتــايل اليكــون 
للــزوج اآلخــر الحقــوق يف رفــع دعــوى الطــالق القضائيــة وفــق 
 Akıntürk, Ateş Karaman, 2013: 246;( الزنــا.  ســبب 

.)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 104

يعتــرب الطــالق بســبب الزنــا مــن أســباب الطــالق الخاصــة 
الطــالق  دعــوى  إســتناد  حالــة  يف  انــه  حيــث   واملطلقــة. 
 إىل هــذا الســبب يكــون للقــايض مطلــق الحريّــة يف تقديــر 
القــرار  إتخــاذ  يتــم  حيــث  الزنــا  بتواجــد  املتعلّقــة   األدلــة 
 بالطــالق عنــد إقتناعــه بثبــوت تواجــد الزنــا. اليتم تنفيــذ التحقيق 
الرابطــة  إهتــزاز  تــم  قــد  كان  إذا  فيــام  إضــايف   بشــكل 
 Dural, Öğüz, Gümüş, 2013:( .الزوجيــة أو عــدم إهتزازهــا
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بالتوافــق مــع احــكام املــادة 236 / الفقــرة 2 مــن القانــون املدين 
ــبباً  ــذي كان س ــا وال ــة الزن ــإن الشــخص املخطــئ بواقع ــرتيك ف ال
ــكات  ــن ممتل ــة م ــاب حّص ــه إكتس ــق ل ــالق اليح ــوى الط يف دع
ــق  ــبة وف ــذه النس ــض ه ــم تخفي ــن ان يت ــر أو ميك ــرف اآلخ الط

ــة.  ــي يراهــا عادل ــر القــايض بالطريقــة الت تقدي

الطــالق بســبب قصــد القتــل، املعاملــة الســيئة أو الســلوك 
ــني امله

ــرتيك  ــدين ال ــون امل ــن القان ــادة 162 م ــكام امل ــع اح ــق م بالتواف
ــل  ــد القت ــة قص ــة يف حال ــالق القضائي ــوى الط ــع دع ــن رف “ميك
أو املعاملــة الســيئة أو الســلوك املهــن بدرجــة كبــرة مــن أحــد 

الزوجــن تجــاه اآلخــر. 

ــزوج اآلخــر بعــد فــرتة  ــة لل ــع الدعــوى القضائي يســقط حــق رف
ســتة أشــهر مــن معرفتــه لســبب الطــالق أو بعــد فــرتة خمســة 

أعــوام مــن حــدوث ســبب الطــالق. 

ــن  ــامح ع ــب املتس ــة للجان ــوى قضائي ــع دع ــق رف ــد ح ال يوج
ــالق”. ــبب الط س

يتواجد يف هذا املادة ثالثة أســباب من أســباب الطالق. 

ــن  ــد الزوج ــن أح ــم م ــي تت ــلوكيات الت ــو الس ــل ه ــد القت قص
تجــاه حيــاة اآلخــر. األمثلــة عــىل ذلــك هــو محاولــة قتــل الــزوج 

ــار.  ــىل اإلنتح ــجيعه ع أو تش

املعاملــة الســيئة هــي الســلوكيات التــي تــؤدي إىل أرضار الــزوج 
ــة.  ــه الجســدية والعقلي ــّدد صحت ــي ته ــه إىل املخاطــر الت وتعرّض
األمثلــة عــىل ذلــك يف هــذا النطــاق هــي حبــس الــزوج، التجويــع 
ــية  ــة الجنس ــىل العالق ــراه ع ــف، اإلك ــن األكل، العن ــان م والحرم

غــري الطبيعيــة. 

تحــوي  التــي  والســلوكيات  الترّصفــات  هــو  املهــن  الســلوك 
ــي  ــزوج والت ــة ال ــرس رشف وكرام ــؤدي إىل ك ــي ت ــات والت اإلهان

يتــم إعتبارهــا يف شــكل هجــامت.

الطالق بســبب الجرمية والفضيحة املالزمة ملدى الحياة 

ــرتيك  ــدين ال ــون امل ــن القان ــادة 163 م ــكام امل ــع أح ــق م بالتواف
ــد  ــرتاف أح ــة إق ــة يف حال ــالق القضائي ــوى الط ــع دع ــن رف “ميك
الزوجــن للجرميــة املهينــة أو الفضيحــة التــي تالزمــه مــدى 
ــة  ــىل مواصل ــر ع ــزوج اآلخ ــة ال ــدم إمكاني ــة ع ــاة ويف حال الحي

ــباب”.  ــذه األس ــق ه ــه وف ــاة مع الحي

ــرب  ــي تعت ــة الت ــواع الجرمي ــإن أن ــم ف ــذا الحك ــع ه ــق م بالتواف
مــن أســباب الطــالق هــي الجرائــم املهينــة املشــينة التــي تــؤدي 
ــاب،  ــال، اإلغتص ــة، اإلحتي ــك الرسق ــىل ذل ــال ع ــراج. مث إىل اإلح
.)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 109( .التزويــر واإلختــالس

أنــواع  هــي  الحيــاة  مــدى  عــىل  املتالزمــة   الفضيحــة 
العاّمــة يف  واآلداب  األخــالق  مببــادئ  مخلّــة  تكــون  األعــامل 
الــرشف  الِعــرض،  مفاهيــم  مــع  التتوافــق  والتــي  املجتمــع 
ــان  ــّدرات، اإلدم ــواد املخ ــارة م ــك تج ــىل ذل ــال ع ــة. مث والكرام
ــات  ــادات العالق ــان القــامر، ع عــىل الكحــول أو املخــّدرات، إدم
وغريهــا.  الجنــيس(  )اإلنحــراف  الطبيعيــة  غــري  الجنســية 

.)Akıntürk, Karaman, 2013: 253(

الطالق بسبب الرتك 

إيفــاء أحــد االزواج باإللتزامــات امللقــاة عــىل عاتقــه   عــدم 
مــن الــزواج مــع تركــه لعــش الزوجيــة وعــدم اإلســتمرار يف 

ــه يعتــرب مــن  ــه مــع تــرك زوجتــه وطفل ــاة املشــرتكة وذهاب الحي
ــالق.  ــباب الط أس

ــرتيك  ــدين ال ــون امل ــن القان ــادة 164 م ــكام امل ــع أح ــق م بالتواف
: “يف حالــة تــرك أحــد الزوجــن لآلخــر بهــدف عــدم إيفائــه 
باإللتزامــات امللقــاة عــىل عاتقــه الناشــئة مــن الرابطــة الزوجيــة 
أو يف حالــة عــدم عودتــه إىل عــش الزوجيــة دون األســباب العادلة 
ــتمرار  ــة إس ــة يف حال ــالق القضائي ــوى الط ــع دع ــن رف ــه ميك فإن
هــذه الفــرتة ســتة أشــهر عــىل األقــل مــع إســتمرار هــذا الوضــع 
ويف حالــة عــدم الحصــول عــىل اإلجابــة عــىل اإلخطــار الــذي يتــم 
ــراه أحــد  ــة إك ــرتك يف حال ــار ال ــم إعتب ــايض. يت ــن الق ــذه م تنفي
ــودة إىل  ــن الع ــه م ــة ومنع ــش الزوجي ــرتك ع ــر ل ــن لآلخ الزوج

ــة. ــباب العادل ــة املشــرتك دون إيضــاح األس مســكن الزوجي

وفــق الطلــب الــذي يتــم تقدميــه مــن الــزوج صاحــب الحقــوق 
ــا  ــي ينفذه ــات الت ــار التحقيق ــايض ويف إط ــإن الق ــوى ف يف الدع
يوجــه التحذيــر إىل الــزوج الــذي تــرك مســكن الزوجيــة املشــرتك 
ــه إىل املســكن يف غضــون  يف شــكل إخطــار يوضــح رضورة عودت
ــة  ــة يف حال ــب املحتمل ــع العواق ــره م ــع تحذي ــهرين م ــرتة ش ف
ــالن  ــق اإلع ــن طري ــار ع ــذا اإلخط ــذ ه ــم تنفي ــه. يت ــدم عودت ع
ــد إنقضــاء  ــب اإلخطــار إاّل بع ــم طل ــم تقدي ــرورة. اليت ــد ال عن
فــرتة الشــهر الرابــع مــن فــرتة الغيــاب كــام اليتــم رفــع الدعــوى 

ــل إنقضــاء فــرتة شــهرين مــن اإلخطــار”.  ــة قب القضائي

ــة تــرك أحــد الزوجــن للمســكن املشــرتك وفــق األســباب  يف حال
العادلــة )مثــال الخدمــة العســكرية، التعليــم، املــرض، تغيــري 
العمــل، التعيــن، اإلدانــة وغريهــا( فإنــه اليتــم رفــع دعــوى 
 Dural, Öğüz,( .الطــالق القضائيــة ضــّده وفــق هــذه األســباب

.)Gümüş, 2013: 112

يف حالــة إضطــرار أحــد الزوجــن ملغــادرة املنــزل نتيجــة تعرّضــه 
للعنــف مــن الــزوج اآلخــر فإنــه تكــون لــه املــرّبرات العادلــة يف 
ــده  ــة ض ــالق القضائي ــوى الط ــع دع ــم رف ــذا اليت ــزل ل ــرك املن ت
ــإن  ــك ف ــة إىل ذل ــا. باإلضاف ــم رفضه ــام يت ــرتك، ك ــق ســبب ال وف
الــزوج الــذي أجــرب عــىل تــرك املنــزل ميكنــه رفــع دعــوى الطــالق 
القضائيــة عــىل الــزوج اآلخــر املتواجــد يف املنــزل وذلــك بالتوافــق 
ــي تنــص عــىل  ــون املــدين الت ــادة 164 مــن القان مــع أحــكام امل
التــايل: “يتــم إعتبــار الــزوج الــذي يجــر الــزوج اآلخــر عــىل تــرك 
املنــزل أو مينعــه مــن العــودة إىل املســكن املشــرتك بإعتبــاره قــد 

ــاة املشــرتكة للزوجيــة”. تــرك الحي

الطالق بســبب املرض العقيل

بالتوافــق مــع أحــكام املــادة 165 مــن القانــون املــدين الــرتيك : 

ــة  ــة إصاب ــة يف حال ــوى الطــالق القضائي ــع دع ــزوج رف “يحــق لل
الــزوج اآلخــر باملــرض العقــي الــذي أّدى إىل الحيــاة التــي 
التطــاق مــع الــزوج اآلخــر رشيطــة إثبــات عــدم إمكانيــة التعــايف 
ــات  ــن املؤسس ــادرة م ــر الص ــق التقاري ــي وف ــرض العق ــن امل م

ــمية”.  ــة الرس الصحي

ــق ســبب  ــة وف ــوى الطــالق القضائي ــع دع ــة لرف ــرشوط الالزم ال
املــرض العقــي هــي: إصابــة أحــد األزواج باملــرض العقــي، 
إســتحالة التعــايف مــن املــرض وأن تصبــح الحيــاة التُطــاق للــزوج 
اآلخــر بســبب املــرض العقــي. حيــث يجــب أن يتواجــد املــرض 
العقــي الــذي يــؤدي إىل الحيــاة الزوجيــة املشــرتكة التــي التُطــاق 
كــام يجــب إثبــات عــدم إمكانيــة التعــايف والشــفاء منــه بشــكل 

ــد 3( . ــادة 145 البن ــدين امل ــون امل ــي. )القان طبّ

إهتزاز أســاس الرابطة الزوجية 

ــرة  ــون املــدين الفق ــادة 166 مــن القان ــع أحــكام امل ــق م بالتواف
1 والفقــرة 2 : “يحــق ألحــد الزوجــن رفــع دعــوى الطــالق 
ــكل  ــة بالش ــة الزوجي ــاس الرابط ــزاز أس ــة إهت ــة يف حال القضائي
الــذي الميكنهــم معهــم اإلســتمرار يف الحيــاة الزوجيــة املشــرتكة. 
وفــق الحــاالت املشــار إليهــا يف الفقــرة أعــاله فإنه يكــون للمدعى 
ــري مــن  ــة القصــور الكب ــه حقــوق الطعــن واإلعــرتاض يف حال علي
ــوع  ــرار بوق ــن إتخــاذ الق ــه ميك ــك فإن ــة إىل ذل ــي. باإلضاف املدع
الطــالق يف حالــة اإلســتخدام الســئ لحقــوق الطعــن واإلعــرتاض 
ويف حالــة عــدم تواجــد الفوائــد التــي تســتدعي املحافظــة عــىل 
إســتمرار الرابطــة الزوجيــة مــن حيــث املدعــى عليــه واألطفــال”. 

الطــالق  دعــاوى  مــن   %90 نســبة  حــوايل  كبــرية  بنســبة 
القضائيــة يتــم رفعهــا باإلســتناد عــىل أســباب “النــزاع الشــديد”. 

.)ASAGEM, 2008: 15(

ــايض  ــن الق ــرار م ــاذ الق ــه إلتخ ــاّدة فإن ــذه امل ــم ه ــاً لحك وفق
ــي  ــرف املوضوع ــو الظ ــن. األول ه ــر ظرف ــب تواف ــالق يج بالط
مبعنــى إهتــزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة، أّمــا الظــرف الثــاين فهــو 
ظــرف ذايت مبعنــى أن تصبــح الحيــاة الزوجيــة املشــرتكة التُطــاق. 

أن تصبــح الحيــاة التُطــاق ليــس بالــرورة أن يكــون وضعــاً 
ــح  ــكايف أن تصب ينطبــق عــىل كال الزوجــن. حيــث يكــون مــن ال
 Dural,( فقــط.  الزوجــن  ألحــد  التُطــاق  املشــرتكة  الحيــاة 

 .)Öğüz, Gümüş, 2013: 117

إذا كان الــزوج الــذي يرفــع دعــوى الطــالق القضائيــة باإلســتناد 
عــىل هــذا الســبب العــام والنســبي يف الطــالق هــو نفســه 
مخطــئ فإنــه ميكــن للــزوج املدعــى عليــه تقديــم الطعــن 



33التحّول القانوين الذي حدث يف موضوع الطالق خالل تاريخ الجمهورية، أسباب الطالق وخدمات الطالق 322014 TBNA  

واإلعــرتاض عــىل طلــب الطــالق. باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه ميكــن 
الســئ  اإلســتخدام  حالــة  يف  الطــالق  بوقــوع  القــرار  إتخــاذ 
لحقــوق الطعــن واإلعــرتاض ويف حالــة عــدم تواجــد الفوائــد 
التــي تســتدعي املحافظــة عــىل إســتمرار الرابطــة الزوجيــة 
 Akıntürk, Karaman,( .مــن حيــث املدعــى عليــه واألطفــال

)2013: 266

بالتفاوض  الطالق 

مــن   3 الفقــرة   166 املــادة  أحــكام  مــع  بالتوافــق 
لفــرتة  الــزواج  إســتمرار  حالــة  “يف   : املــدين   القانــون 
 عــام واحــد عــىل األقــل فــإن تقديــم الطلــب للطــالق عــن 
 طريــق الزوجــن أو قبــول أحــد الزوجن لدعــوى الطــالق القضائية 
 مــن اآلخــر فــإن ذلــك يعتــر إهتــزاز ألســاس الرابطــة الزوجيــة. 
ــايض  ــىل الق ــب ع ــة يج ــذه الحال ــالق يف ه ــرار بالط ــدار الق إلص
بــاإلرادة  واإلقتنــاع  لألطــراف  شــخصياً  بنفســه   اإلســتامع 
ــة  ــد رشط رضورة املوافق ــع تواج ــالق م ــن يف الط ــّرة للطرف  الح
يختــص  فيــام  األطــراف  بــن  تتــم  التــي  الرتتيبــات  عــىل 
ميكــن  األطفــال.  ووضــع  املاليــة  املســائل  بنتائــج 
يف  رضوريــة  يراهــا  التــي  التغيــرات  إجــراء  للقــايض 
األطــراف  مصالــح  مراعــاة  اإلعتبــار  يف  باألخــذ   اإلتفاقيــة 
يف  الطــالق  بوقــوع  القــرار  إصــدار  يتــم  حيــث  واألطفــال. 
ــذه  ــراف. يف ه ــق األط ــن طري ــرات ع ــذه التغي ــول ه ــة قب حال
 الحالــة اليتــم تطبيــق حكــم مــن القــايض مخالــف لبيانــات 

األطراف”.

تنظّــم هــذه الفقــرة الطــالق عــن طريــق اإلتفــاق املتبــادل 
ــم رشوط الطــالق  ــم تنظي ــن الزوجــن. يت ــق اإلرادة الحــرّة ب وف
ــوع  ــرار مــن القــايض بوق ــاوض بشــكل خــاص. إلصــدار الق بالتف
ــتمر  ــد إس ــزواج ق ــون ال ــب أن يك ــة يج ــذه الحال ــالق يف ه الط
ــن  ــالق ع ــب للط ــم الطل ــل وتقدي ــىل األق ــام ع ــد ع ــرتة واح لف
الطــالق  لدعــوى  الزوجــن  أحــد  قبــول  أو  الزوجــن  طريــق 
ــايض  ــىل الق ــب ع ــك يج ــة إىل ذل ــر باإلضاف ــن اآلخ ــة م القضائي
اإلســتامع بنفســه شــخصياً لألطــراف يف املحكمــة واملوافقــة عــىل 
ــام  ــراف في ــن األط ــم ب ــي تت ــات الت ــاص بالرتتيب ــول الخ الربوتوك
يختــص بنتائــج املســائل املاليــة ووضــع األطفــال. يف حالــة عــدم 
ــة  ــوى الطــالق القضائي ــإن دع ــرشوط ف ــع هــذه ال ــق جمي تحقي
التــي يتــم رفعهــا يف شــكل طــالق بالتفــاوض ميكــن أن تتحــّول إىل 
 Dural, Öğüz, Gümüş, 2013:( .الطــالق بالنزاع/اإلختــالف

.)120 – 122

يتــم تقييــم إتفــاق وتفــاوض الزوجــن يف موضــوع الطــالق 
مــن  رضر  أقــل  يوفــر  الــذي  الطــالق  شــكل   لتحقيــق 
 Şıpka,( واألطفــال.  الزوجــن  مــن  لــكل  النفســية  الناحيــة 

.)Gençcan, 2007

اإلنفصال الفعيل )عدم إمكانية تأســيس الحياة املشــرتكة(

ــم  ــرف بإس ــرتكة يُع ــاة املش ــيس الحي ــة تأس ــدم إمكاني ــبب ع س
“اإلنفصــال الفعــي” عــىل لســان العاّمــة حيــث يهــدف إىل توفــري 
الطــالق بــن الزوجــن الذيــن يعيشــان فــرتة طويلــة بشــكل 

ــام.  ــام بينه ــع في ــل دون الجم منفص

بالتوافــق مــع احــكام املــادة 166 الفقــرة 4 مــن القانــون املــدين 
ــوى  ــالق يف الدع ــض الط ــرار برف ــدار الق ــة إص ــرتيك : “يف حال ال
ــة التــي تــم رفعهــا وفــق أي نــوع مــن أســباب الطــالق  القضائي
ويف حالــة عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة الزوجيــة املشــرتكة عــىل 
الرغــم مــن إنقضــاء فــرتة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ إصــدار القــرار 
نتيجــة أي ســبب مــن األســباب فإنــه يتــم إتخــاذ القــرار بالطــالق 

وفــق الطلبــات الــواردة مــن أي مــن الزوجــن”.

ــي  ــال الفع ــق اإلنفص ــالق وف ــوع الط ــة لوق ــرشوط الالزم أول ال
ــم رفعهــا  ــة مســبقاً والتــي ت هــو رفــض دعــوى الطــالق القضائي
وفــق أحــد رشوط الطــالق. عــىل الرغــم مــن رضورة بشــكل 
رصيــح إاّل أنــه يتــم قبــول أنــواع دعــاوى الطــالق القضائيــة التــي 
تــم رفعهــا مســبقاً وفــق قــرارات املحكمــة العليــا والتــي إنتهــت 
ــرارات يف  ــن الق ــوع م ــذا الن ــاد ه ــم إنتق ــازل. يت ــا بالتن نتيجته
Oğuzman, Dural, 1994: 130; Du- القانــوين.  )الفقــه 

ــن  ــث ع ــم البح ــاً، يت ral, Öğüz, Gümüş, 2013: 123(. ثاني
إنقضــاء فــرتة ثالثــة أعــوام مــن تاريــخ القــرار القطعــي مــع عــدم 
إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــرتكة. يف حالــة تحقيــق هذيــن 
الرشطــن فإنــه ميكــن ألحــد الزوجــن رفــع دعــوى قضائيــة 

ــالق. ــب الط لطل

ليــس هنــاك عائــق أمــام الــزوج املخطــئ يف الدعــوى القضائيــة 
التــي تــم رفعهــا مســبقاً يف ان يرفــع دعــوى طــالق قضائيــة 
باإلســتناد عــىل ســبب عــدم إمكانيــة تأســيس الحيــاة املشــرتكة. 
)Dural, Öğüz, Gümüş, 2013: 124(. إاّل أنــه ميكــن ان يتــم 
ــع التعويضــات  ــة بدف ــة هــذه القضي ــزوج يف نهاي ــذا ال ــزام ه إل

ــة للطــرف اآلخــر. ــة والنفق ــة واملعنوي املادي

ــم  ــالق يف محاك ــة بالط ــة املتعلّق ــراءات القضائي 3.2.3.2. اإلج
األرسة

ــم  ــم األرسة. ت ــاوى الطــالق هــي محاك ــم املختصــة يف دع املحاك
ــون  ــول القان ــد دخ ــام 2003 بع ــم األرسة يف الع ــيس محاك تأس
النفــاذ باإلســتناد عــىل قانــون  الــرتيك الجديــد حيّــز  املــدين 
التأســيس، الوظائــف واإلجــراءات القضائيــة ملحاكــم األرسة رقــم 

ــم  ــإن املحاك ــم 4787 ف ــون رق ــادة 4 مــن القان ــق امل 4787. وف
املختصــة بالنظــر يف املســائل املتعلّقــة بقانــون األرسة وفــق 

ــم األرسة. ــي محاك ــرتيك ه ــدين ال ــون امل القان

تــم تأســيس محاكــم األرسة يف عــدد 81 واليــة حيــث تقــّدم 
ــر  ــن يناي ــداءاً م ــة إبت ــدد 64 والي ــال يف ع ــكل فّع ــا بش خدماته

بهــا  التتواجــد  التــي  االخــرى  واليــة   17 عــدد  أّمــا   .2015
محاكــم األرسة )آري، أماســيا، آرتفــن، بيلجيــك، بينجــول، بتليــس، 
جانكــريي، جوموشــاين، هــكاري، كريكالريــي، مــوش، ســريت، 
ــر  ــم النظ ــان( فيت ــريناك، أرده ــورت، ش ــي، بايب ــينوب، تونج س
يف مســائل الطــالق فيهــا مــن خــالل املحاكــم اإلبتدائيــة. )وزارة 

.)2015 العــدل، 

عدد القضاة العاملن يف محاكم األرسةعدد محاكم األرسة الفعالةعدد محاكم األرسة املؤسسةاملناطق

313027منطقة البحر األبيض املتوسط

101011منطقة رشق األناضول 

323030منطقة إيجة 

141414منطقة جنوب رشق األناضول 

393746منطقة وسط األناضول 

191919منطقة البحر األسود

353533منطقة مرمرة

180175180املجموع 

الجدول 3. محاكم األرسة وعدد القضاة حسب املناطق

قــايض.   180 مجمــوع  تركيــا  يف  األرسة  محاكــم  يف   يعمــل 

ــث يتواجــد يف املتوســط عــدد 2 قــايض ملحكمــة األرسة يف   حي

 كل واليــة. الواليــات الحائزة عــىل أكرب عدد من القضــاة هي أنقرة 

يف  يتواجــد  قــايض(.   16( وإزمــري  إســطنبول  قــايض(،   19( 

ــدل،  ــة األرسة. )وزارة الع ــايض ملحكم ــدد 1 ق ــة ع ــدد 30 والي ع

.)2015

كل زوج يرغــب يف رفــع دعــوى طــالق قضائيــة ويف حالــة قدرتــه 

ــخصياً  ــه ش ــالق بنفس ــوى ط ــع دع ــه أن يرف ــز ميكن ــىل التميي ع

Tan- ــام.  ــل مح ــة إىل توكي ــا دون الحاج ــه متابعته ــام ميكن )ك

.)rıver, 2014: 65

يتواجــد يف تركيــا الخدمــات اإلستشــارية التــي يتــم تقدميهــا عــن 

ــة قبــل الطــالق. كــام ان الطــرف الــذي اليســتطيع  طريــق الدول

تعيــن محامــي وفــق وضعــه اإلقتصــادي فقــط ميكنــه أن يطلــب 

ــة  ــة الخاص ــاعدة القضائي ــب املس ــن مكات ــه م ــي ل ــن محام تعي

ــة املحامــن. إاّل أن هــذه الخدمــات اليتــم تقدميهــا بشــكل  بنقاب

فّعــال نســبة لعــدم توفــري املــوارد الكافيــة عــن طريــق الدولــة. 

ــث  ــة مــن حي ــع الدعــوى يف محكمــة األرسة املختّص ــة رف يف حال

منطقــة اإلختصــاص اإلقليمــي )القانــون املــدين املــادة 168( )أو 

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 الفــرتة الزمنيــة املحــّددة. بعــد إكــامل 

ــة  ــة وقامئ ــم األدل ــم تقدي ــن يت ــن الطرف ــة ب ــرات املتبادل  املذكّ

الطريقــة  بهــذه  األطــراف.  طريــق  عــن  امللــف  يف   األدلــة 
)قانــون  التمهيــدي.  التحقيــق  مرحلــة  إكــامل  يتــم 
 املحاكــامت القضائيــة املــادة 137(. يتــم تحديــد تاريــخ أول 
جلســة عــن طريــق املحكمــة بعــد مرحلــة التحقيــق التمهيــدي. 
القــايض  تليهــا يســتمع  التــي  الجلســة والجلســات   يف هــذه 
 إىل األطــراف والشــهود واألدلــة يف قامئــة األدلــة. بعــد ذلــك 
اإلجــراءات  خــالل  مــن  الدعــوى  يف  اإلســتمرار   يتــم 
القضائيــة الخاصــة بدعــاوى الطــالق بالتوافــق مــع أحــكام املــادة 
184 مــن القانــون املــدين ومــع األخــذ يف اإلعتبــار إدعــاءات 

ــاع األطــراف.  ودف

يجــب اإلمتثــال ملبــادئ اإلجــراءات القضائيــة املوّضحــة يف املــادة 
184 مــن القانــون املــدين الــرتيك يف دعــاوى الطــالق. عليــه يتــم 
التحقيــق يف تواجــد أو عــدم تواجــد أســباب الطــالق، مــن 
ــر  ــباب، مقادي ــذه األس ــر يف ه ــة أك ــئ بصف ــرف املخط ــو الط ه
ــد  ــة إىل تحدي ــم تقديرهــا باإلضاف ــي يت ــة الت التعويضــات والنفق
الطــرف الــذي يتــم منحــه حقــوق الوصايــة عــىل األطفــال حيــث 
ــر الواســعة التــي تــم  يتــم جميــع ذلــك وفــق صالحيــات التقدي
منحهــا إىل قــايض محكمــة األرسة. تتواجــد قاعــدة عاّمــة بتنفيــذ 
ــي  ــكل علن ــة بش ــم الرتكي ــة يف املحاك ــاوى القضائي ــع الدع جمي
مبعنــى أن تكــون مفتوحــة للجمهــور. إاّل أن املــادة 184 مــن 
ــة.  ــون املــدين وضعــت إســتثناءاً عــىل هــذه القاعــدة العاّم القان
حيــث ميكــن ان يتــم تطبيــق املحاكمــة يف دعــوى الطــالق بشــكل 
مغلــق بالتوافــق مــع الطلبــات الــواردة مــن أحــد األطــراف 

ووفــق القــرار الصــادر مــن القــايض. 
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الطــالق  أســباب  بشــأن  والتوصيــات  اإلنتقــادات   .4.2.3.2
 4721 الــرتيك رقــم  املــدين  القانــون  املعتمــدة يف 

الرتتيــب  أســلوب  بشــأن  العاّمــة  والتوصيــات  اإلنتقــادات 
الطــالق  ألســباب 

القانــون  يف  املوّضحــة  الطــالق  أســباب  وضــع   تــم 
ــدين  ــون امل ــاً يف القان ــي تقريب ــام ه ــم 743 ك ــرتيك رق ــدين ال  امل
للقانــون  األســايس  املــورد  أن  حــن  يف   .4721 رقــم   الــرتيك 
تجديــده  تــم  قــد  الســويرسي  القانــون  يف   املتمثّــل 
والنتائــج  الطــالق  أســباب  أقســام  مــن  األســاس يف كل   مــن 
يف  النفــاذ  حيّــز  التغيــريات  هــذه  دخلــت  عليهــا،   املرتتبــة 
العديــد  تتواجــد   .2000 العــام  يف   ســويرسا 
ــرية  ــريات األخ ــذه التغي ــل ه ــدم نق ــبب ع ــادات بس ــن اإلنتق  م
Gençcan, 2013: 135;( املــدين  قانوننــا   إىل 
 Oktay, 1996: 53; Ceylan, 2006:
 20 - 21; Helvacı, 2002: 1151; 

.)Özdemir, 2003; Koçhisarlıoğlu, 1991: 431

ــويرسا يف  ــاذ يف س ــت حيّــز النف ــي دخل كنتيجــة للتغيــريات الت
مجــال الطــالق يف العــام 2000 فقــد تــم إزالــة التقســيم يف 
ــة والخاصــة مــع اإلحتفــاظ  أســباب الطــالق بــن األســباب العاّم
بــن  املتبــادل  واإلتفــاق  التفــاوض  وفــق  الطــالق  بأســباب 
ــة  ــزاز أســاس الرابطــة الزوجي الزوجــن، اإلنفصــال الفعــي وإهت
 Gençcan, 2013: 135; Oktay,( .وفــق األســباب الخطــرية
 1996: 53; Ceylan, 2006: 20 - 21; Helvacı, 2002:
.)1151; Özdemir, 2003; Koçhisarlıoğlu, 1991: 431

الجديــد  الســويرسي  القانــون  يف  املعتمــدة  الطــالق  أســباب 
ــن  ــادل ب ــاق املتب ــاوض واإلتف ــايل: الطــالق بالتف ــو الت ــىل النح ع
الزوجــن )القانــون املــدين الســويرسي املــادة 111(، الطــالق 
وفــق اإلتفــاق الجــزيئ )القانــون املــدين الســويرسي املــادة 112(، 
اإلنفصــال الفعــي لفــرتات طويلــة2 )القانــون املــدين الســويرسي 
ــق األســباب  ــة وف ــزاز أســاس الرابطــة الزوجي ــادة 114(، إهت امل
قبــول   ،)115 املــادة  الســويرسي  املــدين  )القانــون  الخطــرية 
دعــوى الطــالق القضائيــة املرفوعــة مــن الطــرف اآلخــر )القانــون 
 Hausser, Geiser , Aebi -( .)116 املــدين الســويرسي املــادة

.)Muller, 2007: 119 – 120

مــع لوائــح الطــالق الجديــدة التــي دخلــت حيّــز النفــاذ يف 
ــن  ــاق باألخــص ب ــم إســتهداف اإلتف ــام 2000 ت ســويرسا يف الع

 2 يف الســابق كان يتــم إعتــامد فــرتة اإلنفصــال الفعــي بإعتبارهــا فــرتة أربعــة 

أعــوام، إاّل أنــه تــم تغيــر هــذه الفــرتة وتخفيضهــا إىل فــرتة عامــن يف تاريــخ 
2004/06/01

ــم  ــام ت ــالق ك ــىل الط ــة ع ــج املرتتب ــالق والنتائ ــراف يف الط االط
إســتهداف التعــاون املشــرتك يف هــذا الســياق بــن الزوجــن. 

.)Ceylan, 2006: 21 – 22(

ــة  ــرى رضورة إزال ــا ي ــوين يف تركي ــه القان ــائد يف الفق ــرأي الس ال
أنــواع أســباب الطــالق العاّمــة والخاصــة وإتخــاذ تريتيبــات 
جديــدة يف هــذا الصــدد مــع األخــذ يف اإلعتبــار التنقيــح يف 
ــدول  ــد مــن ال ــون الســويرسي – كــام هــو الحــال يف العدي القان
 Özdemir, 2003: 103; Burcuoğlu, 1988:( الغربيــة- 
 119; Ceylan, 2006: 20 - 21; Helvacı, 2002: 1151;

.)Koçhisarlıoğlu, 1991: 431

التقســيم يف شــكل أســباب الطــالق الخاصــة والعامــة يف القانــون 
ــام  ــع. ك ــيم مصطن ــكل تقس ــه بش ــر إلي ــم النظ ــح يت ــرتيك أصب ال
ان نســبة 90% مــن دعــاوى الطــالق القضائيــة التــي يتــم رفعهــا 
تحــدث وفــق أســباب إهتــزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة )القانــون 
املــدين املــادة 166، الفقــرة 1 و2( مــام يدعــم هــذا الــرأي 

.)ASAGEM, 2008: 15(

الرابطــة  أســاس  إهتــزاز  أن  مــن  ينتــج  التطبيــق  هــذا    
العديــد  داخلــه  يف  يحــوي  الــذي  اإلطــار  يعتــرب   الزوجيــة 
ــا،  ــل الزن ــورة مث ــباب املذك ــام أن األس ــالق. ك ــوادث الط ــن ح م
إمكانيــة  عــدم  الــرتك،  املهــن،  والســلوك  الســيئة   املعاملــة 
ــاس  ــزاز أس ــب يف إهت ــا تنص ــرتكة جميعه ــاة املش ــيس الحي تأس
الرابطــة الزوجيــة. لهــذا الســبب ســيكون مــن الصــواب أن يتــم 
إدراج ســبب إهتــزاز أســاس الرابطــة الزوجيــة بإعتبــاره الســبب 
 Ceylan, 2006: 27; Burcuoğlu,( الطــالق.  يف  الوحيــد 
 1988: 119, Gençcan, 2013: 390; Hatemi , Serozan,

.)1993: 229

دعــاوى  مــن  العديــد  يف  فإنــه  األخــرى  الناحيــة   مــن 
ــواردة  ــن األســباب ال ــن ســبب م ــر م ــر تواجــد أك الطــالق يظه
التــي  الحــوادث  ان  حيــث  للطــالق.  املــدين  القانــون   يف 
تســتند إىل الطــالق التظهــر فجــاءًة. حيــث تبــدأ املناقشــات 
 والنزاعــات الصغــرية بــن الزوجــن يف الســنوات األوىل مــن الــزواج 
والجنــيس  العاطفــي  التنافــر  إىل  بعــد  فيــام   لتتحــّول 
عــدم  إىل  املتطــّورة  مراحلهــا  يف  تــؤدي  أن  ميكــن   والتــي 
والجســدي.  النفــيس  والعنــف  الوفــاء 
الرابطــة  أســاس  إهتــزاز  فــإن  أخــرى،   بعبــارة 
معيّنــة،  حادثــة  وفــق  اليحــدث  عاّمــة  يصفــة  الزوجيــة 
ــاء  ــن. )الرج ــن الزم ــة م ــرتة طويل ــامل ف ــع إكت ــر م ــا يظه  وإمن
العاطفــي،  العنــف  وفــق  الطــالق  أســباب  عــىل   اإلطــالع 
واملــريئ  اإلجتامعــي  اإلقتصــادي،  الجنــيس،   الجســدي، 

.)Gençcan, 2013: 390( .)باإلضافــة إىل قرارات املحكمة

اإلنتقادات والتوصيات بشــأن مبادئ الخطأ يف الطالق

ــإن  ــدين ف ــون امل ــن القان ــادة 166 م ــكام امل ــع اح ــق م بالتواف
ســبب إهتــزاز أســاس رابطــة الزوجيــة يوفــر إمكانيــة رفــع دعوى 
الطــالق القضائيــة ســواء كان ذلــك عــن طريــق الــزوج املخطــئ 
ــه يف  ــاّدة فإن ــص امل ــن ن ــم م ــام يُفه ــه ك ــري املخطــئ. إاّل ان أو غ
ــر  ــة أك ــئ بصف ــزوج املخط ــق ال ــن طري ــوى ع ــع الدع ــة رف حال
فإنــه ميكــن توفــري رفــض الدعــوى عــن طريــق الطعــن واإلعــرتاض 
مــن املدعــى عليــه الــزوج اآلخــر. كل مــا يتوجــب عليــه لتحقيــق 
هــذه الغايــة هــو عــدم اإلســتخدام الســئ لحقــوق الطعــن 

ــرتاض.  واإلع

ــض  ــم رف ــا يت ــة العلي ــات املحكم ــه يف مامرس ــبب فإن ــذا الس له
ــن  ــوع م ــدم تواجــد أي ن ــة ع ــة يف حال ــوى الطــالق القضائي دع
االخطــاء التــي ميكــن أن يتــم إســنادها إىل املدعــى عليــه الــزوج. 
ــة مقاومــة الطــالق عــن طريــق املدعــى  كــام يظهــر بصفــة عاّم
عليــه الــزوج يف أنــواع دعــاوى الطــالق القضائيــة التــي يتــم 
ــري مــن  رفعهــا عــن طريــق الطــرف املخطــئ بصفــة أكــر. يف كث
ــرأة. تتواجــد  ــاره الزوجــة امل ــر هــذا الطــرف بإعتب ــان يظه االحي
أســباب متنّوعــة لهــذا الوضــع عــىل النحــو التــايل: املــرأة الزوجــة 
التــي وقــع زوجهــا يف الزنــا أو أصبــح عاشــقاً ألمــرأة أخــرى 
ــل  ــم اإلعرتاضــات والطعــن وفــق أســباب نفســية مث ــر تقدي توف
اإلنتقــام، العقــاب واإلهانــة أو الحصــول عــىل منافــع إقتصاديــة 
 .)Şıpka , Gençcan 2007( .وماديــة أفضــل يف نهايــة الطــالق

يوضــح الفقــه القانــوين رضورة اإلحتفــاظ بعنــرص الخطــأ املحــّدد 
يف املــادة 166 الفقــرة 2 مــن القانــون املــدين الــرتيك وذلــك ألن 
ــد  ــاء أح ــىل أخط ــتند ع ــاً مايس ــة غالب ــام الزوجي ــل يف امله الخل
الزوجــن او أخطــاء الزوجــن معــاً مــع األخــذ باإلعتبــار الحقائــق 

.)Ceylan, 2006: 27( .ــالد يف الب

يف حــن أنــه يكــون مــن الصعــب اإلحتفــاظ بإســتمرارية الرابطــة 
الخطــأ.  عنــارص  بإســتخدام  أساســها  إهتــز  التــي   الزوجيــة 
ــرتيك  ــون ال ــح القان ــب أن يصب ــن الواج ــون م ــبب يك ــذا الس له
مــن  والعديــد  الســويرسي  القانــون  يف  الحــال  هــو   كــام 
ــأ  ــوم الخط ــون مفه ــث أن اليك ــرى بحي ــة االخ ــن الحديث القوان
حيــث  مــن  مؤثــراً  إعتبــاره  يتــم  وإمنــا  الطــالق،  يف  مؤثــراً 
ــارة  ــة الطــالق فقــط. بعب ــة يف نهاي ــة واملعنوي التعويضــات املادي
أخــرى، فإنــه يف حالــة تواجــد الخطــأ لــدى الــزوج املدعــي 
ــدم  ــة ع ــه ويف حال ــى علي ــدى املدع ــل ل ــأ القلي ــد الخط وتواج
تواجــد املصلحــة الهادفــة للمحافظــة عــىل إســتمرارية هــذا 
ــرار بالطــالق دون  ــايض إتخــاذ الق ــه يجــب عــىل الق ــزواج فإن ال
 Şıpka ,( األطــراف.  بــن  الخطــأ  نســبة  اإلعتبــار  يف  األخــذ 

 .)Gençcan 2007

اإلنتقــادات والتوصيــات حــول اإلنفصــال الفعــيل بإعتبــاره مــن 
أســباب الطــالق

 أحــد اإلنتقــادات االخــرى يف الفقــه القانــوين يتــم توجيههــا 
فيــام يتعلّــق بالــرشط األويل بــرورة تواجــد الدعــوى التــي تــم 
ــي  ــال الفع ــبب اإلنفص ــالق بس ــاالت الط ــا يف ح ــا ورفضه رفعه
بالتوافــق مــع احــكام املــادة 166 الفقــرة 4 مــن القانــون املــدين. 

.)Özdemir, 2003: 164(

ــالق  ــب يف الط ــذي يرغ ــئ ال ــزوج املخط ــإن ال ــق ف ــق التطبي وف
يجــب عليــه رفــع قضيــة الطــالق مــع تنازلــه قبــل املــرور 
ــه  ــخ تنازل ــة أعــوام مــن تاري ــرتة الثالث ــدء ف مبرلحــة التقــايض وب
ــة. بالتوافــق مــع احــكام املــادة 166 الفقــرة 4 مــن  عــن القضي
ــة  ــة يف نهاي ــوى القضائي ــع الدع ــه رف ــه ميكن ــدين فإن ــون امل القان
العــام الثالــث لتوفــري وقــوع الطــالق. لهــذا الســبب يُعــرف هــذا 
ــي.  ــالق األوتوماتي ــم الط ــة بإس ــن العاّم ــالق ب ــن الط ــوع م الن
ــرة  ــادة 166 الفق ــم امل ــري حك ــل تأث ــم تعطي ــة يت ــذه الطريق به
ــي  ــة والت ــة العملي ــة املامرس ــن ناحي ــدين م ــون امل ــن القان 4 م
ــا  ــا ورفضه ــم رفعه ــي ت توّضــح رضورة البحــث عــن الدعــوى الت

ــل. مــن قب

ــم  ــه يت ــة فإن ــدول االوروبي ــّورات يف ال ــاً للتط ــه وفق ــن أن يف ح
إعتبــار العيــش بشــكل منفصــل لفــرتة معيّنــة ســبباً للطــالق دون 
ــم  ــي ت ــة الت ــوى القضائي ــن الدع تواجــد رشط رضورة البحــث ع
 Özdemir, 2003: 164;( .)ــا ــازل عنه ــا )أو التن ــا ورفضه رفعه
إىل  الحاجــة  انــه دون  Şıpka, 2006: 168 – 171(. مبعنــى 
تواجــد الدعــوى التــي تــم رفعهــا ورفضهــا مســبقاً مــن املحكمــة 
ــال  ــة اإلنفص ــالق يف حال ــوع الط ــرار بوق ــح الق ــا من ــى ميكنه الت

ــون.  ــرتات املحــّددة يف القان ــق الف الفعــي للزوجــن وف

ــة  ــون يف حال ــر الطــالق عــىل الفــرد والطفــل ودور لقان 4.2. أث
الطــالق 

ــي  ــة الت ــات الزوجي ــد مــن العوامــل دوراً يف الخالف تلعــب العدي
ــة هــي مشــاكل  ــة عاّم ــل بصف ــؤدي إىل الطــالق. هــذه العوام ت
نفســية وإجتامعيــة، مشــاكل إجتامعيــة وإقتصاديــة، مشــاكل 
متعلّقــة بأقــارب األرسة باإلضافــة إىل املشــاكل الجنســية بــن 
الزوجــن. يظهــر الطــالق يف جميــع رشائــح املجتمــع بــدون 
اإلختالفــات مــن حيــث مســتوى الرفاهيــة يف طبقــات املجتمــع. 
تتواجــد العديــد مــن العوامــل التــي تدفــع الزوجــن نحــو 
والنفســية  العقليــة  الصّحــة  يف  اإلضطرابــات  مثــل  الطــالق 
للزوجــن، الــزواج يف ســبيل املصالــح واملنافــع اإلقتصاديــة،  و 
العــادات الســيئة مثــل إدمــان الكحــول أو القــامر، فــارق الســن 
ــن،  ــن الزوج ــى ب ــتوى التعليم ــالف يف املس ــن، اإلخت ــن الزوج ب
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ــّدد  ــامم بتع ــل باإلهت ــه الرج ــاب، توج ــىل اإلنج ــدرة ع ــدم الق ع
ــم اإللتزامــات الناشــئة  ــزواج دون إســتيعاب مفاهي الزوجــات، ال
عــن رابطــة الــزواج، طغــى املنفعــة  واملصلحــة الذاتيــة والفرديــة 

يف اإلنســان باإلضافــة إىل النشــئة يف أرسة مليئــة باملشــاكل. 

ــة يف  ــرتات العصيب ــر الف ــن أك ــرب م ــرتة الطــالق تعت ــرف أن ف يُع
ــف  ــري التكيّ ــن يف توف ــن البالغ ــد م ــة العدي ــع صعوب ــاة م الحي
واإلنســجام خــالل هــذه الفــرتة. أثبتــت الدراســات التــي أجريــت 
ــون  ــالق يعيش ــوا للط ــن تعرّض ــن الذي ــدد أن البالغ ــذا الص يف ه
صعوبــات يف التكيّــف مــن حيــث النواحــي الصحيّــة، اإلقتصاديــة 
ــجام  ــف وإنس ــىل تكيّ ــع ع ــذا الوض ــري ه ــع تأث ــة م واإلجتامعي

.)Öngider, 2013: 151( .الطفــل بشــكل ســلبي

تؤثــر كل مــن النزاعــات بــن الزوجــن قبــل الطــالق والنزاعــات 
ــال.  ــىل األطف ــلبي ع ــكل س ــة بش ــل القضائي ــرتة املراح ــالل ف خ
أجريــت  التــي  الدراســات  وفــق   .)Öngider, 2013: 144(
ــدى الطفــل بشــكل ســلبي نتيجــة  ــذات ل ــر إحــرتام ال يظهــر تأثّ
هــذه النزاعــات. كــام ان بعــض األزواج يرغــن يف ان يكــون 
االطفــال طرفــاً يف هــذه النزاعــات. باألخــص األطفــال مــن صغــار 
الســن يــرون أنفســهم مســؤولن عــن هــذا النــوع مــن النزاعــات 
 .)Öngider, 2013: 152 – 153( .ــن األم واألب ــات ب والرصاع
يتــم تحديــد اإلستشــارات النفســية املنتظمــة لــكل مــن األم واألب 
ــن  ــم وب ــاكل بينه ــة املش ــري إزال ــك لتوف ــالق وذل ــل الط يف مراح
األطفــال وتوفــري التقــرّب بشــكل مناســب مــن األطفــال، كــام يتــم 
أيضــاً تطبيــق مراحــل الرصــد واملراقبــة يف محاكــم األرسة والتــي 
ــة يف تقليــل هــذه اآلثــار عــىل الطفــل. لتقليــل آثــار  تكــون هاّم
الطــالق عــىل األطفــال تتــم التوصيــة بزيــادة اإلمكانيــات الالزمــة 
ــراد  ــكل مــن األم واألب وأف ــب ل لتوفــري الدعــم النفــيس والتدري
األرسة يف كل مــن مراكــز اإلستشــارات األرسيــة، األقســام الخاصــة 
ــات  ــن اإلمكاني ــوع م ــذا الن ــادة ه ــدارس. زي ــات وامل يف الجامع
يحمــل أهميــة مــن حيــث الفــرتات خــالل مراحــل الطــالق ومــا 

.)Aral , Sağlam, 2012: 84 – 85( .بعــد الطــالق

النظــر إىل مؤسســة األرسة يف إطــار الفصــل بــن الطــالق القانــوين 
والطــالق النفــيس يوفــر املســاعدة يف حلــول املشــاكل التــي 
ــه يف  ــث أن ــة. حي ــالق القضائي ــل الط ــرتة ومراح ــد ف ــدث بع تح
ــبب  ــالق ألي س ــة بالط ــن املحكم ــرار م ــاذ الق ــدم إتخ ــة ع حال
ــن  ــة م ــة املتين ــار الرابطــة الزوجي ــم إعتب ــإن يت ــباب ف ــن األس م
ــد  ــر ق ــة األم ــه يف حقيق ــن األزواج. إاّل أن ــة ب ــة القانوني الناحي
ــي  ــا األرسة والت ــاين منه ــي تع ــن املشــاكل الت ــد م تتواجــد العدي
الــزواج. بعبــارة أخــرى،  تكــون عقبــات يف إســتمرار رابطــة 
ايعتمــد النظــام القانــوين عــىل تحديــد وإثبــات املشــاكل املعنويــة 
 يف األرسة والتــي تــم عيشــها او مل يتــم عيشــها يف الحقيقــة. 
يحمــل التأثــري والحــل املعنــوي يف األرسة أهميــة التقــل عــن 

.)Doğan, 1998: 67 – 68( القانــوين.  الطــالق 

ــار نســب الطــالق يف أي  ــه الميكــن إعتب ــرف ان ــذا الســبب يُع له
ــاً لتحديــد صّحــة األرس التــي تعيــش يف تلــك  دولــة مقياســاً كافي
الدولــة. ووفقــاً لهــذا املنظــور فإنــه للحصــول عــىل التوضيحــات 
الشــافية بشــكل أكــر فيــام يختــص بصّحــة األرسة يجــب النظــر 
ــة بغــض النظــر عــن نتيجتهــا  يف أعــدد دعــاوى الطــالق القضائي
ــن  ــه الميك ــث أن ــة. حي ــالق النهائي ــب الط ــر إىل نس ــس النظ ولي
ــا إىل  ــة وصوله ــألرسة يف حال ــذدة ل ــة الجي ــن الصّح ــث ع الحدي
.)Doğan, 1998: 67 – 68( .ــة ــالق القضائي ــوى الط ــع دع رف

 حيــث يكــون مــن الصعــب التفكــري يف عــدم توجــه األرسة غــري 
ــة نحــو الطــالق بالتوافــق مــع الحقائــق يف حياتهــا. لهــذا  الصحيّ
الســبب يظهــر أن االزواج واملحامــن لــكل طــرف يعملــون عــىل 
ــالق  ــل الط ــة مراح ــاوض يف بداي ــالق بالتف ــح والط ــل الصل تفضي
مــع تفضيــل طــرق الطــالق التــي توفــر أقــل رضر مــن الناحيــة 
 .)Özdemir, 2003( .ــال ــكل مــن الزوجــن واألطف النفســية ل

5.2. الوساطة يف الطالق

1.5.2. التعريف والوظائف

الوســاطة يف الطــالق تعنــي التطبيقــات التــي تهــدف إىل مشــاركة 
النزاعــات  أنــواع  يف  الحلــول  لتوفــري  محايــد  وســيط  طــرف 
والخالفــات التــي تنشــأ بــن الزوجــن بســبب الطــالق باإلضافــة 
إىل إدارة وإنجــاز العالقــات بــن أفراد األرسة بشــكل ســلمي ســواء 
كان ذلــك خــالل أو بعــد مرحلــة الطــالق. بهــذا الجانــب تظهــر 
 Gaffal,( .الوســاطة بإعتبارهــا كأســلوب بديــل لحــل النزاعــات

.)2010:174 – 175

أول القوانــن الدوليــة التــي يتــم إصدارهــا بشــأن هــذه املســألة 
ــا  ــم إصداره ــي ت ــا والت ــس وزراء أوروب ــة مجل ــن لجن ــت م كان
 R )98( ــم ــة بالرق ــرار التوصي ــق ق ــاطة يف األرسة وف ــول الوس ح
ــري  ــدف إىل توف ــة ته ــر الوســاطة بإعتبارهــا طريق ــذي يظه 1 وال
ــد  ــادل والح ــاق املتب ــرتة اإلتف ــالل ف ــاكل األرسة خ ــول ملش الحل
مــن الرصاعــات والنزاعــات مــع املحافظــة عــىل مصالــح ومنافــع 
جميــع أفــراد األرسة حــث تــم إعتــامد القــرار مــن جميــع الــدول 
األعضــاء يف املجلــس االورويب مــع التشــديد عــىل رضورة تطبيقــه 

ــس االورويب، 2014(.  ــره. )املجل ــرشه وتطوي ون

إتجهــت معظــم الــدول االوروبيــة إىل تطويــر الرتكيــز عــىل 
ــون  ــة يف قان ــاطة االرسي ــرق الوس ــم ط ــاوض بدع ــالق بالتف الط
األرسة  قانــون  لجنــة  تأســيس  تــم   2001 العــام  يف  الطــالق. 
 Commission on European Family Law –( األوروبيــة

CEFL ( مــن قبــل فريــق دويل مــن األكادمييــن. تهــدف هــذه 
املؤسســة العلميــة واملســتقلّة بالكامــل إىل إنشــاء مبــادئ قانــون 
ــالق  ــر الط ــدويل. يظه ــاون ال ــالل التع ــن خ ــة م األرسة األوروبي
ــا  ــم إتخاذه ــي ت ــرارات الت ــامل والق ــدارة األع ــاوض يف ص بالتف
عــن طريــق هــذه املؤسســة. حيــث يتــم إســتهداف توفــري 
ــري الوصــول  ــج الطــالق وتوف ــات إىل الزوجــن حــول نتائ املعلوم
ــن  ــك م ــالق وذل ــل الط ــرتة ومراح ــص بف ــام يخت ــاق في إىل إتف
ــرباء.  ــطاء أو الخ ــات، الوس ــن يف املصالح ــاعدة املحام ــالل مس خ
هــذا اإلجــراء قــد يــؤدي إىل زيــادة الفــرتة يف الطــالق بالتفــاوض 
ولكنــه يعمــل عــىل توفــري اإلرادة واإلتفــاق الكامــل للزوجــن يف 
ــاء املقاضــاة يف املحاكــم.  ــع املحــّددة إلنقاذهــم مــن أعب املواضي

 .)Şıpka, 2006: 170 – 171(

الوســاطة يف الطــالق هــي تطبيــق يهــدف إىل تقليــل اآلثــار 
الســلبية لفــرتة املقاضــاة التــي تســتمر لفــرتات طويلــة عــىل كل 
مــن األزواج واألطفــال مــع تقليــل العــبء املــادي واملعنــوي 
للمقاضــاة يف الطــالق. يعتــرب هــذا التطبيــق مــن املامرســات 
التوصيــة  تتــم  حيــث  األوروبيــة  الــدول  بعــض  يف  الواجبــة 
ــاعدة  ــامد مس ــن إعت ــم م ــىل الرغ ــاً. ع ــا أيض ــه يف بالدن بتطبيق
ــكام  ــع أح ــق م ــة بالتواف ــالق القضائي ــراءات الط ــرباء يف إج الخ
ــذه  ــون ه ــن يقّدم ــرباء الذي ــف الخ ــون 4787 إاّل أن وظائ القان
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 قــرار الطــالق 
مــع توكيــل املحامــي ورفــع دعــوى الطــالق. كــام انــه يف العديــد 
مــن هــذه الحــاالت تكــون النزاعــات والرصاعــات بــن الزوجــن 
قــد وصلــت إىل بعــد الميكــن معــه الجمــع بينهــم يف مــكان 
ــذي  ــق ال ــق التطبي ــم. وف ــام بينه ــال في ــري اإلتص ــد او توف واح
ــرباء يف  ــاعدة الخ ــىل مس ــول ع ــم الحص ــاً يت ــته حالي ــم مامرس يت
مســتويات تحديــد إســتمرار أو عــدم إســتمرار املؤسســة الزوجيــة 
وإتخــاذ قــرار الوصايــة عــىل األطفــال وتقديــم املســاعدة إىل 
ــع  ــات م ــب العالق ــق برتتي ــام يتعلّ ــرار في ــاذ الق ــايض يف إتخ الق

.)Şıpka , Şıpka, 2007( األطفــال. 

ــع  ــاطة يف جمي ــالت الوس ــىل تدّخ ــول ع ــزام بالحص ــد اإلل تحدي
عــىل  املحافظــة  بهــدف  القضائيــة  الطــالق  دعــاوى  أنــواع 
إســتمرارية رابطــة الزوجيــة قــد يــؤدي إىل العديــد مــن املشــاكل 
والعوائــق الكبــرية. حيــث ان أكــرب املخاطــر يف هــذا النــوع مــن 
التطبيقــات تكــون يف إكــراه املــرأة ضحيــة العنــف التــي تعرّضــت 
ــذي أحــدث  ــزوج ال ــع ال ــاق م ــا إىل اإلتف ــن زوجه ــف م إىل العن
ــن  العنــف. إحــدى املشــاكل األخــرى هــي تعريــض األزواج الذي
أنهــوا صفحــة الطــالق مــن الناحيــة النفســية إىل هــذا النــوع مــن 
الضغــط النفــيس مــرة أخــرى. حيــث أنــه يجــب عــىل الوســاطة 
األرسيــة عــدم توفــري املشــاكل التــي التُطــاق يف مراحــل الطــالق 

ــاً يجــب  ــرية، بالعكــس متام ــات الكب ــا بالصعوب ــم إدارته ــي تت الت
أن تهــدف هــذه التطبيقــات إىل تســهيل التكيّــف واإلنســجام 
لــكل مــن األزواج واألطفــال مــع حياتهــم بعــد فــرتة الطــالق. يف 
ــالق  ــاطة يف الط ــىل الوس ــز ع ــة بالرتكي ــم التوصي ــار تت ــذا اإلط ه
ــات  ــعة تطبيق ــر توس ــي توف ــة الت ــاطة األرسي ــات الوس يف خدم

ــاوض. ــالق بالتف الط

ــواع  ــد ان ــادل أح ــاق املتب ــق اإلتف ــاوض وف ــالق بالتف ــرب الط يُعت
الصلــح يف حالــة اإلنتهــاء الفعــي للــزواج يف املرحلــة التــي اليكون 
فيهــا فوائــد أو مصلحــة تســتدعي الحفــاظ عــىل إســتمرارية 
هــذا الــزواج ســواء كان مــن حيــث الــزوج والزوجــة أو األطفــال. 

.)Şıpka, Gençcan, 2007(

2.5.2. ممّيزات الوســاطة يف الطالق

خــالل  مــن  األرسة  بقانــون  الخاصــة  الحلــول  إيجــاد  يعتــرب 
ذو  املحاكــم  يف  املقاضــاة  عــن  بــدالً  الوســاطة  مســاعدة 
أفــراد  بــن  املشــرتك  التعــاون  يســتدعي  ألنــه  فائــدة   اكــر 
تقليــل  الوســاطة  توفــر   .)Gaffal, 2010: 175(  األرسة. 
واألطفــال  االزواج  مــن  كل  عــىل  للطــالق  الســلبية   اآلثــار 
بعــض  يف  بالكامــل  اآلثــار  هــذه  إختفــاء  مــع  األدىن   للحــد 

.)Şen, 2013: 102( .األحيان

ــاطة  ــار الوس ــص بآث ــام يخت ــب في ــي أجري ــات الت ــق الدراس وف
نســبة  إنخفــاض  إثبــات  تــم  فقــد  أنجلــرتا  يف  الطــالق  يف 
بالطــالق  املرتبطــة  العاطفيــة  واإلســتجابة  الفعــل   ردود 
لــدى األزواج مثــل القلــق، األرق والخلــل الوظيفــي اإلجتامعــي. 
ــعور  ــبة الش ــن نس ــة تحّس ــت مالحظ ــد مت ــة فق ــس الطريق بنف
ــة إىل  ــه باإلضاف ــام أن ــال. ك ــدى األطف ــاب ل بعــدم الرضــا واإلكتئ
ــادة  ــر زي ــد ظه ــىل األزواج فق ــة ع ــار اإليجابي ــن اآلث ــد م العدي
األزواج  بــن  أو  األزواج  بــن  كان  ســواء  املشــرتك  التعــاون 

.)Şen, 2013: 104( واالطفــال. 

لــدى  الرضــا  أوضــاع  بــن  املقارنــة  متــت  أخــرى  دراســة   يف 
ذلــك  كان  ســواء  الطــالق  بفــرتات  يختــص  فيــام   األزواج 
الوســاطة  بإســتخدام  أو  املحاكــم  إىل  التقــّدم  طريــق  عــن 
لصالــح  كبــري  فــرق  الدراســة  أثبتــت  حيــث  الطــالق   يف 
أن  مالحظــة  متــت  كــام   .)0,36 )بنســبة   الوســاطة 
مراحــل  خــالل  الوســاطة  عــىل  يحصلــون  الذيــن  األزواج 
ــة خــالل مراحــل  ــر راحــة يف اإلدارة العاطفي ــوا أك  الطــالق يكون
العــداء  مــن  منخفضــة  بنســبة  إنفصالهــم  مــع  اإلنفصــال، 
التواصــل  إمكانيــة  توفــري  مــع  البعــض  بعضهــم   تجــاه 
بعــد  لألطفــال  األبويــن  وظيفــة  ألداء  بينهــم  فيــام   الســهل 

.)Şen, 2013: 104( .الطالق
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مرحلــة  تعتــرب  الوســاطة  أن  رئيــيس  بشــكل  النتائــج   تظهــر 
ــا  ــد مقارنته ــات عن ــل نزاع ــات وأق ــل منرصف ــة، وأق ــر عملي أك
عــىل  األطــراف  يحصــل  كــام  القضائيــة.  املحكمــة   بفــرتات 
بشــأنهم  إتخاذهــا  يتــم  التــي  القــرارات  تشــكيل  يف   أدوار 
ناحيــة  مــن  أعــىل.  رضــا  مبســتوى  إنفصالهــم  يوفــر  مــام 
ــالق  ــاوى الط ــدد دع ــل ع ــبباً يف تقلي ــاطة س ــرب الوس ــرى تعت اخ
الطعــون  لدعــاوى  الحاجــة  لتقليلهــا  نتيجــة  القضائيــة 
ــن االزواج بعــد  ــر التعــاون املشــرتك ب ــر تطوي  واإلســتئناف. يظه
الطــالق يف املواضيــع التــي تكــون خاصــة باألطفــال. نســبة 
ــرتات  ــاطة بف ــة الوس ــد مقارن ــر عن ــي تظه ــزات الت ــذه املميّ  له
الحكومــات  تشــّجع  بالنزاعــات  املليئــة   املقاضــاة 
إســتخدام  عــىل  األزواج  وأمريــكا  أوروبــا   يف 
توفــري  إىل  يهــدف  ذلــك  أن  الطــالق. حيــث  قبــل   الوســاطة 
 Gaffal,( .اإلتفــاق بــن األزواج مــع تجّنــب تدّخــل الدولــة

.)2010: 186

الذيــن  األزواج  توافرهــا يف  يجــب  التــي  الخصائــص   .3.5.2
يحصلــون عــىل الوســاطة يف الطــالق 

ــزات الخاصــة بالوســاطة املوّضحــة أعــاله   عــىل الرغــم مــن املميّ
التعطــي  الوســاطة  أن  يوضــح  القانــون  فقــه  أن   إاّل 
 Benedek , Brown,( دامئــاً.  الناجحــة  اإليجابيــة  النتائــج 
ــد  ــم تحدي ــذا الســبب يت Gaffal, 2010: 188 ;36 :1997(. له
ــب  ــي يج ــة الت ــص العاّم ــا الخصائ ــة بإعتباره ــص التالي الخصائ
ــاطة: 1( أن  ــىل الوس ــون ع ــن يحصل ــخاص الذي ــا يف األش توافره
تكــون لديهــم العزميــة والرغبــة يف االســتفادة مــن الوســاطة 
ــام  ــّور في ــي املتط ــاب الوع ــن أصح ــوا م ــالق. 2( أن يكون يف الط
يتعلّــق بســلوكياتهم. 3( أن تكــون لديهــم اإلمكانيــة يف رشح 
تصّوراتهــم ووجهــات النظــر الخاصــة بهــم وبالتــايل يكونــوا 
ــم.  ــري صالحه ــون يف غ ــي تك ــول الت ــة الحل ــىل معرض ــن ع قادري
4( يجــب أن تكــون لديهــم املهــارة والقــدرة يف التوصــل إىل 
الصلــح. )Gaffal, 2010: 188(. يُعــرف ان حلــول النزاعــات 
بــن االزواج الذيــن اليحملــون لهــذه الخصائــص تكــون أكــر 
 Benedek Brown, 1997: 36;( .مالمئــة وفــق طــرق املحاكــم

.)Gaffal, 2010: 188

باإلضافــة إىل ذلــك فإنــه وفــق االحــداث التــي أّدت إىل الطــالق 
يعتــرب االطفــال نفســهم املســؤولون الوحيــدون عــن األرضار التــي 
ــب  ــري الوســاطة للجان ــم توف ــذا يجــب ان يت ــت يف األرسة ل حدث
ــق باألطفــال حيــث يوفــر هــذا الجانــب  اآلخــر أيضــاً فيــام يتعلّ
ــات  ــن الطلب ــوع م ــم أي ن ــوب دون تقدي ــع املطل ــم جمي تقدي
ــه اليســتحق أي شــئ.  ــق تفكــريه بأن خــالل مراحــل الطــالق وف

.)Benedek , Brown, 1997: 36(

عــىل العكــس متامــاً يُعــرف عــدم تقديــم اإلســتفادة مــن الوســاطة 
ــة األشــخاص التــي تكــون مــرّصة عــىل الفــوز. وذلــك الن  يف حال
هــذا النــوع مــن األشــخاص يــود خــوض مراحــل الطــالق يف شــكل 
املعركــة مــع عــدم اإلســتعداد عــىل تقديــم التنــازالت يف أي نــوع 
مــن املواضيــع. يف حــن أن نجــاح طريقــة الوســاطة تعتمــد عــىل 
التنــازالت املتبادلــة مــن األزواج فيــام يتعلّــق باملصالــح واملنافــع 

.)Benedek , Brown, 1997: 36( .املحــددة

ــل  ــم التواص ــن الميكنه ــخاص الذي ــإن األش ــك ف ــة إىل ذل باإلضاف
ــن  ــخاص الذي ــن، او األش ــع الراه ــق الوض ــن وف ــع املحام إىل م
الصلــح  لتنفيــذ  الصحيحــة  املعلومــات  منــح  مــن  يتهّربــون 
أو  األموال/املمتلــكات(،  تقاســم  يف  باألخــص  )تظهــر  العــادل 
األشــخاص التــي يشــتبه فيهــا بإســتغالل األطفــال بشــكل جســدي 
أو جنــيس او التــي تحــدث األرضار إىل االطفــال بشــكل او بآخــر 
)مثــال التشــجيع عــىل إرتــكاب الجرميــة، توفــري تنــاول الكحــول 
ــا النفســية  ــي التكــون صّحته واملخــّدرات( وأخــرياً األشــخاص الت
األنــواع  مــن  األنــواع هــي  والعقليــة ســليمة جميــع هــذه 
املعــروف عنهــا عــدم اإلســتفادة مــن خدمــات الوســاطة حيــث 
ــارشة.  ــواع إىل املحكمــة مب ــّدم هــذه األن ــم التشــديد عــىل تق يت

.)Benedek , Brown, 1997: 36(

تعتمــد الوســاطة عــىل مبــدأ رغبــة األزواج يف املشــاركة يف الفــرتة 
ــب  ــاطة تجّن ــراف الوس ــىل أط ــب ع ــرّة. يج ــم الح ــق إرادته وف
 Gaffal, 2010:( .ــراف ــد االط ــة أو تهدي ــول املعيّن ــرض الحل ف
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موضــوع  يف  األورويب  املجلــس  مــن  التوصيــة  قــرار   .4.5.2
األرسيــة  الوســاطة 

أعــاله  املذكــورة  املخــاوف  اإلعتبــار  يف  األخــذ   مــع 
ينايــر   21 تاريــخ  يف  أوروبــا  وزراء  مجلــس  لجنــة   أصــدرت 
1998 قــرار التوصيــة رقــم R )98( 1 والــذي وضــع نطــاق 
مــن  األرسيــة.  الوســاطة  أعــامل  يف  األساســية   املبــادئ 
ــات  ــاه إىل النزاع ــت اإلنتب ــة لف ــرار التوصي ــر أن ق ــر بالذك الجدي
الداخليــة تــؤدي إىل اآلثــار واألرضار املبــارشة عــىل األطفــال مــع 
إرتفــاع التكلفــة اإلجتامعيــة واإلقتصاديــة للمقاضــاة مــن خــالل 

املحاكــم. 

أهــم ملبــادئ امللفتــة لإلنتبــاه يف القــرار هــو عــدم اإللــزام 
ــات  ــرار أن خدم ــّدد الق ــام يح ــة. ك ــاطة األرسي ــتخدام الوس بإس
الوســاطة ميكــن ان يتــم تقدميهــا عــن طريــق املؤسســات العاّمــة 
أو مؤسســات القطــاع الخــاص، وأن التقديــر يف هــذا االمــر يرجــع 

ــادة 2/أ-ب(. ــة. )امل ــل للدول بالكام

املبــادئ العامــة لعمليــة الوســاطة املشــار إليهــا يف املــادة 3 مــن 
القــرار عــىل النحــو التايل:

يجب أن يكون الوســيط مســتقالً من كال الجانبن.

i ..يجب أن يكون الوســيط محايداً يف نتائج عملية الوســاطة

ii . يجــب عــىل الوســيط إحــرتام وجهــات نظــر األطــراف مــع   
ــن. ــن الطرف ــة املســاواة يف التفــاوض ب حامي

iii ..اليوجد للوســيط سلطة فرض الحلول 

iv . ــة ــل رسي ــروف تكف ــة يف ظ ــاطة األرسي ــراء الوس ــب إج  يج
ــة. ــاة الخاص الحي

v . تكــون املناقشــات خــالل مقابــالت الوســاطة رسيــة واليتــم  
إســتخدامها إاّل مبوافقــة األطــراف أو وفــق األوامــر مــن القانــون 

املحــي.

vi . أنــواع الوســيط إعطــاء معلومــات حــول    يجــب عــىل 
ــت  ــا ســواء كان ــّدم إليه ــن لألطــراف التق ــي ميك اإلستشــارات الت
مــن اإلرشــاد األرسي أو طــرق اإلرشــاد األخــرى وذلــك يف األوضــاع 
التــي يراهــا مناســبة لتوفــري الحلــول لألطــراف يف مســائل األرسة 

ــزواج. وال

vii . خاصــة حساســية  ذو  الوســيط  يكــون  ان     يجــب 
يجــب  كــام  العليــا  ومصلحتــه  الطفــل  ســعادة  تجــاه 
متطلّبــات  عــىل  لرتكيزهــم  األبويــن  تشــجيع   عليــه 
األبويــن  وتذكــري  األطفــال  إعــالم  مــع   األطفــال 
بــرورة اإلستشــارات وأن أهــم أنــواع املســؤوليات هــي ســعادة 

األطفــال.  

viii . الخــاص فيــام إيــالء اإلهتــامم  الوســيط     يجــب عــىل 
إذا كان هنــاك تاريــخ بالعنــف بــن االطــراف أو إحتامليــة حدوث 
مثــل هــذه الحــوادث يف املســتقبل، كــام انــه يجــب عليــه إيــالء 
ــة لالطــراف يف وجــود مثــل  اإلهتــامم يف مــدى القــدرة التفاوضي

هــذا اإلحتــامل مــع تقييــم الوســاطة يف ظــل الظــروف الراهنــة.

ix . لالطــراف القانونيــة  املعلومــات  منــح  للوســيط    ميكــن 
ــّدم  ــام يجــب ان يق ــة. ك ــة القانوني ــح املشــورة والتوصي دون من
إستشــارة  إمكانيــة  حــول  املناســبة  الحــاالت  يف  املعلومــات 
محامــي أو غريهــم مــن املهنيــن املعنيــن. )لإلطّــالع عــىل النــص 

.)2014 األورويب،  املجلــس  اإلنجليزيــة.  باللغــة 

5.5.2. خدمــات اإلستشــارات يف الطــالق والوســاطة يف الطــالق 
يف تركيــا 

1.5.5.2. وظيفــة قضــاة محكمــة األرسة يف تشــجيع الصلــح 
والوســاطة األرسيــة

ــب  ــه يج ــم 4787 فإن ــم األرسة رق ــيس محاك ــون تأس ــق قان وف
ــا التــي يتــم عرضهــا عليهــم  عــىل القضــاة فيــام يختــص بالقضاي
وقبــل الدخــول يف موضــوع الدعــوى يجــب عليهــم يف البــدء 
ــال  ــا االزواج واألطف ــرّض له ــي تع ــاكل الت ــد املش ــة تحدي محاول
بهــدف الحفــاظ عــىل التســامح واملحبــة واإلحــرتام يف األرسة 
باإلضافــة إىل تشــجيع األطــراف للصلــح عــرب الحصــول عــىل 
ــا  ــح فيه ــون الصل ــي يك ــاالت الت ــرباء يف الح ــن الخ ــاعدة م املس
ــاً. يواصــل القــايض أعــامل املقاضــاة وينتقــل إىل التحقيــق  ممكن
يف موضــوع الدعــوى يف حالــة عــدم إمكانيــة توفــري الصلــح. 

)املــادة 71(.

باإلســتناد عــىل املــواد 5، 6 و 7 مــن القانــون فقــد تــم توظيــف 
كل مــن طبيــب نفــيس، مــريّب وأخصــايئ إجتامعــي يف داخــل بنيــة 
محكمــة األرسة. يســتفيد قضــاة محكمــة األرسة مــن هــؤالء 
الخــرباء مــع التشــجيع عــىل الصلــح يف القضايــا التــي يتــم عرضهــا 
Tan-( .ــون ــن القان 7 م ــادة ــكام امل ــع اح ــق م ــم بالتواف  عليه

.)rıver, 2014: 84

بالتوافــق مــع أحــكام املــادة 195 مــن القانــون املدين الــرتيك : “يف 
حالــة عــدم اإليفــاء باإللتزامــات الناشــئة مــن رابطــة الزوجيــة أو 
يف حالــة الوقــوع يف النزاعــات يف مســألة هاّمــة، يكــون لــألزواج 
ــر  ــردي أو مجتمعــن. يوف ــايض بشــكل ف ــل الق ــوق يف تدّخ الحق
القــايض التحذيــرات إىل األزواج فيــام يتعلـّـق باإللتزامــات امللقــاة 
عــىل عاتقهــم، كــام يعمــل عــىل توفــر الصلــح بينهــم كــام ميكــن 
ان يطلــب مســاعدة الخــراء وفــق الرضــاء املشــرتك بــن األزواج.” 
ــم أن  ــادة يُفه ــذه امل ــام يف ه ــم عرضه ــن ت ــن اللت ــق الفقرت وف
ــىل  ــول ع ــب الحص ــم طل ــيط وتقدي ــدور الوس ــل ب ــايض يعم الق
املســاعدة مــن الخــرباء باإلضافــة إىل أنــه ميكــن لــه تعيــن 

.)Tanrıver, 2014: 85( .ــيط وس

ــجيع  ــايض يف التش ــة الق ــق وظيف ــم تطبي ــالق يت ــاوى الط يف دع
ــرى يف  ــرة أخ ــر م ــادة النظ ــري إع ــق توف ــن طري ــح ع ــىل الصل ع
قــرار الطــالق عــن طريــق األزواج لتوفــري املحافظــة عــىل األرسة 

.)Tanrıver, 2014: 86( .والرابطــة الزوجيــة

ــام  ــة للنظــام الع ــاوى الخاضع ــن الدع ــاوى الطــالق م ــرب دع تعت
ــق  ــا لألطــراف مطل ــي يكــون فيه ــرب مــن الدعــاوى الت ــذا التعت ل



41التحّول القانوين الذي حدث يف موضوع الطالق خالل تاريخ الجمهورية، أسباب الطالق وخدمات الطالق 402014 TBNA  

الحريـّـة يف التــرّصف. لهــذا الســبب وكقاعــدة عاّمــة فإنــه الميكــن 
تنفيــذ “الوســاطة يف األرسة أو الطــالق”. حيــث اليكــون مــن 
ــات  ــواع النزاع ــص يف أن ــاطة باالخ ــامل الوس ــذ أع ــن تنفي املمك
هــذا  يف  األرسة.  داخــل  بالعنــف  اإلدعــاءات  تحــوي  التــي 
ــة وفــق أســباب  ــع دعــوى الطــالق القضائي ــة رف اإلطــار ويف حال
ــة أو  ــن أو الجرمي ــلوك امله ــيئة، الس ــة الس ــل، املعامل ــد القت قص
الفضيحــة فإنــه يجــب عــىل القــايض تجّنــب توجيــه األطــراف إىل 
الوســاطة يف مثــل هــذه الحــاالت. التتواجــد وظيفــة القــايض يف 
 Dural, Öğüz( .تشــجيع الصلــح بــن االطــراف يف هــذه الحالــة
انــه  كــام   .)Gümüş, 2013: 129; Tanrıver, 2014: 87 
ــاطة  ــراف للوس ــه األط ــن توجي ــاد ع ــايض اإلبتع ــىل الق ــب ع يج
ــة  ــون حامي ــواع الحــاالت املرتبطــة بقان ــة ظهــور ان متامــاً يف حال
 Tanrıver,(  .6284 رقــم  املــرأة  العنــف ضــد  ومنــع  األرسة 

.)2014: 87

2.5.5.2. الخدمــات اإلستشــارية التــي تقدمهــا وزارة األرسة 
والسياســات االجتامعيــة يف مجــال األرسة والطــالق 

يف  تحمــل  والطــالق  األرسة  مجــال  يف  اإلستشــارات  خدمــات 
داخلهــا ثالثــة عناويــن رئيســية هــي خدمــات اإلستشــارات 
خــالل  والدعــم  اإلستشــارات  خدمــات  الطــالق،   قبــل 

والدعــم  اإلستشــارات  وأعــامل  الطــالق   فــرتة 
عــن  الخدمــات  تقديــم  يتــم  الطــالق.  فــرتة  بعــد 
الوالئيــة  املديريــات  يف  الخــرباء  املوظفــن   طــريق 
الخدمــات  مراكــز  ويف  االجتامعيــة  والسياســات   لــألرسة 
االزواج  إىل  الدعــم  تقديــم  إلســتهداف  وذلــك   اإلجتامعيــة 
تشــجيع  محاولــة  املتدهــورةو  العالقــات  بنــاء  إعــادة   يف 
يف  إتخذوهــا  التــي  القــرارات  تقييــم  إعــادة  يف   األزواج 
ATH- ــة.  ــروف الراهن ــالق والظ ــالل الط ــكالت خ ــار املش )إط

.)GM, 2014

الخدمــات التــي يتــم تقدميهــا إىل األزواج يف مرحلــة الطــالق 
والذيــن تقّدمــوا وفــق القــرار املشــرتك بالحصــول عــىل خدمــات 
اكتســاب  التــايل:  النحــو  عــىل  تكــون  األرسيــة  اإلستشــارات 
ــم األرسة،  ــات ودع ــل النزاع ــل األرسة؛ ح ــل داخ ــارات التواص مه
إىل  النفســية  إضطراباتهــا  يف  يشــتبه  التــي  األفــراد  إحالــة 
إدارة  تقديــم خدمــات  العــالج،  لتلقــي  الصحيّــة  املؤسســات 
الغضــب والخدمــات اإلستشــارية لــألرس التــي يتــم إرســالها 
مــن املحكمــة باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات اإلستشــارية فيــام 
يتعلّــق باملشــاكل التــي يعيشــها األبويــن بشــكل فــردي باإلضافــة 
 ATHGM,( االطفــال.  مبســألة  يتعلّــق  فيــام  الرتتيــب  إىل 

 .)2014

تــم إطــالق دراســات تجريبيــة يف العــام 2012 يف خمســة واليــات 
ــق بخدمــات اإلستشــارات يف مراحــل األرسة والطــالق  ــام يتعلّ في
والسياســات  األرسة  وزارة  طريــق  عــن  تقدميهــا  يتــم  التــي 
اإلجتامعيــة. تشــمل خدمــات الــوزارة خدمــات اإلستشــارات 
ــواع املشــاكل التــي  ــول الن ــة التــي تهــدف إىل توفــري الحل األرسي
تحــدث لــكل مــن االزواج واألطفــال خــالل فــرتات الطــالق. 
ــة،  ــوردور، كريكال ــة يف كل مــن ب ــات التجريبي ــد الوالي ــم تحدي ت
مجــال  يف  التدريــب  تقديــم  تــم  كارابــوك.  إزمــري،  أنقــرة، 
مراكــز  يف  العاملــن  اإلستشــارين  إىل  اإلستشــارية   الخدمــات 
للدراســات  املختــارة  الواليــات  يف  الغجتامعيــة  الخدمــات 
املعــد  التدريــب  برنامــج  لنــرش  التخطيــط  تــم  التجريبيــة. 
الخاصــة  اإلستشــارية  الخدمــات  تقديــم  تطبيــق  نــرش   مــع 
إىل  يتقّدمــون  الذيــن  لــألزواج  والطــالق  األرسة  مبراحــل 
 املحاكــم وذلــك عــن طريــق التعــاون املشــرتك مــع محاكــم 
يف  البــدء  تــم  الحقــاً  البــالد.  أرجــاء  جميــع  يف   األرسة 
تقديــم الخدمــات يف واليــات أضنــة، أنطاليــا، بورصــا، ديــار بكــر، 

إررضوم، إســطنبول وسامســون. 

املذكــورة  الواليــات  يف  املتواجديــن  جميــع 
إىل  مبــارش  بشــكل  التقــّدم   ميكنهــم 
كــام  اإلجتامعيــة  والسياســات  لــألرسة  الوالئيــة   املديريــات 

ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات فيــام يختــص باملوضــوع مــن 
.)ATHGM, 2014( .محاكــم األرسة

ــة  ــاهامت اإليجابي ــد املس ــدى تواج ــد م ــة لتحدي ــد دراس تتواج
ــابهه  ــات املش ــن املؤسس ــا م ــاد األرسي وغريه ــز اإلرش ــن مراك م
ــبة %26  ــاب نس ــزواج. أج ــاكل ال ــول مش ــال حل ــا يف مج يف تركي
ــل  مــن النســاء املشــاركات يف الدراســة ونســبة 20% مــن الرجاب
ــات  ــى بإجاب ــة العظم ــاب الغالبي ــل أج ــايب. يف املقاب ــكل إيج بش
ســلبية مــع بيانــه بعــدم معرفــة تواجــد مثــل هــذا النــوع 
أن خدمــات دعــم األرسة غــري  يوّضــح  الخدمــات مــام   مــن 
ــم  ــر تقدي ــي توف ــز الت ــدد املراك ــة ع ــع قلّ ــالد م ــرشة يف الب منت
يف  النقــص  إىل  باإلضافــة  الخدمــات  مــن  النــوع  هــذا  مثــل 
 تقديــم الخدمــات. يف هــذا الســياق متــت التوصيــة فيــام يتعلّــق 
التــي  املراكــز  يف  العاملــن  واإلختصاصيــن   بالخــرباء 
ان  بحيــث  اإلستشــارية  والخدمــات  األرسة  خدمــات  تقــّدم 
 يتــم تكوينهــا مــن املجموعــات املهنيــة بحيــث تتكــون مــن 
نفــيس،  إستشــاري  إجتامعــي،  خبــري  نفــيس،   )طبيــب 
عمــل  رضورة  مــع  قانــوين(  إجتامعيــة،  خدمــات   خبــري 
املراكــز  مــع  املشــرتك  التعــاون  وفــق  الخــرباء   هــؤالء 
هــذا  يف  منتظــم  تســجيل  نظــام  وتكويــن   الصحيّــة 

.)ASAGEM, 2008: 98( .الس ياق
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1.3. املقدمة

ــه  ــدة. مثل ــة الجدي ــه هــو النظــام والرشاك ــزواج يف بدايت ‘‘ال
ــكل  ــامل بش ــتمر األع ــث تس ــرشكات ... حي ــة ال ــل رشاك كمث
بشــكل  مــع رشيــكك  التفاهــم  إســتطعت  كلّــام  أفضــل 
أفضــل. كــام اليســتمر العمــل يف حالــة عــدم التفاهــم. هــذا 

ــوع.” ــو املوض ه
)رجل، إسطنبول، 57 عام(

وحــدة  أصغــر  بإعتبارهــا  األرسة  تعريــف   يتــم 
الــزواج.  طريــق  عــن  تكوينهــا  يتــم  املجتمــع  يف   هيكليــة 
األساســية  اللبنــة  هــى  الهيكليــة  البنيــة  هــذه  تعتــرب 
العالقــات  يف  أســاس  أصغــر  بإعتبارهــا  املجتمعــات   لجميــع 
اإلجتامعيــة حيــث يتــم تشــكيلها يف شــكل مؤسســة مكّونــة 
مــن إندمــاج الطرفــن بعقــد الــزواج مــن الناحيــة القانونيــة. يف 
ــن  ــن الطرف ــامع ب ــول اإلجت ــز قب ــزواج رم ــرب ال هــذا اإلطــار يعت
بشــكل رشعــي يف إطــار املعايــري والقواعــد االجتامعيــة. كــام 
ــة.  ــة وفــق اإلرادة الطوعي ــاء الرابطــة الزوجي ــي الطــالق إنه يعن
تــم  التــي  املؤسســة  إزالــة  الوضــع  يحــدث يف هــذا  حيــث 
تأسيســها بشــكل قانــوين بإســتخدام اإلجــراءات القانونيــة. وذلــك 
يف إشــارة إىل رغبــة األرسة التــي تــم تكوينهــا يف شــكل بنيــة 
ــن  ــروج م ــة يف الخ ــري اإلجتامعي ــق املعاي ــة وف ــة إجتامعي هيكلي
ــرب  ــة. تعت ــق اإلرادة الطوعي ــة وف ــري اإلجتامعي إطــار هــذه املعاي
األرسة بنيــة مؤسســية يتــم تحميلهــا معــاين وأدوار مختلفــة 
ــرب  ــذا  يعت ــا ل ــة به ــكار الخاّص ــة واألف ــق الهيكل ــع وف يف املجتم
ــج تتشــّكل عــىل  ــار ونتائ الطــالق بــدوره يف هــذا الســياق ذو آث

ــع. ــذا املجتم ــراد ه أف

الصعيــد  عــىل  تحــّوالت  شــهدت  األرسة  مؤسســة  أن  يظهــر 
ــهدتها  ــي ش ــّوالت الت ــريات والتح ــواع التغي ــة أن ــي نتيج التاريخ
الهيــاكل اإلجتامعيــة. حيــث ميكــن القــول أن األهــداف واملعايــري 
إىل  تعرّضــت  تقليــدي  بشــكل  عنهــا  التعريــف  تــم  التــي 
التغيــريات وفــق تحــّول األرسة إىل رابطــة تكتســب الحقــوق 
الفرديــة لألطــراف مــع مــرور الوقــت. كــام يفهــم أنــه يتــم 
ــة  ــات الخاص ــع التوقّع ــرى م ــرة أخ ــريات م ــذه التغي ــكيل ه تش
الصلــة يف  ذات  واملســؤوليات  االدوار  مــع  بالتوافــق  باألفــراد 
ــزواج. ويف هــذا الســياق  ــن ال داخــل مؤسســة األرسة الناتجــة م
يظهــر أن عوامــل واســباب الطــالق نفســه تعرّضــت إىل التطــّور 

والتحــّول. 

2.3. نظرة شــاملة عىل معدالت الطالق يف العامل ويف تركيا

الطــالق  يعتــرب  الحــايل  يومنــا  يف  الحديثــة  املجتمعــات   يف 
بالنظــر  األرسة.  بنيــة  يف  للتغــرّيات  األساســية  اللبنــات   أحــد 
الطــالق  معــّدالت  أن  يتضــح  التاريخــي  املســار   إىل 
تظهــر  التغــرّيات  هــذه  لرصــد  كمــؤرشات   املســتخدمة 
دولــة.  كل  يف  الوقــت  مــرور  مــع  بــارزة   إتجاهــات 
يف  املطلّقــن  األشــخاص  عــدد  تعنــي  الطــالق   معــّدالت 
الســكان. عــدد  متوســط  وفــق  العــام  1000 شــخص يف  كل 

لقاعــدة بيانــات  التــي تــم نرشهــا يف ينايــر وفقــاً   وفــق اإلحصــاءات 

تختلــف  الطــالق  معــّدالت  ان  يتّضــح   OECDبـــ الخاصــة   األرسة 

ــم 1  ــاين رق ــم البي ــة يف الرس ــات املعروض ــدول. البيان ــن ال ــرياً ب ــاً كب اختالف

OECD ــع دول ــالق يف جمي ــّدالت الط ــاع مع ــاه إرتف ــؤرش إلتج ــح م  توّض

الــدول  قليــل مــن  الفــرتات مابــن 1970-2008 بخــالف عــدد   يف 

.)2014  ،OECD(

يعــرض هاركونــن )2014( التاميــز واإلختالفــات عــىل املــدى 
ــداءاً مــن الفــرتة بعــد الحــرب  ــل يف معــّدالت الطــالق إبت الطوي
العامليــة االوىل مبــارشة وحتــى العــام 2010. وفــق مــا هــو 
ــن  ــدول إىل مجموعت ــم تقســيم ال ــاين 2 ت ــح يف الرســم البي موّض
ــي  ــة الت ــرس املجموع ــب األي ــد يف الجان ــث يتواج ــن حي مختلفت

ــّدالت الطــالق  ــي توضــح مســتويات مع ــا والت ــا تركي تتواجــد به
املنخفضــة جــداً التــي بــدأت يف إتجــاه اإلرتفــاع، أّمــا املجموعــة 
فتتميّــز  نســبياً  األكــر إختالطــاً  البــالد  التــي تضــم  األخــرى 
ــتويات  ــدء إاّل أن املس ــالق يف الب ــّدالت الط ــري ملع ــاع الكب باإلرتف
أصبحــت مســتقرة يف مســتوياتها املرتفعــة يف فــرتة آخــر 20 عــام.

الرسم البياين 1.  التغرّيات يف معّدالت الطالق )2008-1970(

املصدر: أوروستات، 2010 ووحدة األمم املتحدة لالحصائيات، 2012

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

ــل  ــات التحلي ــر إمكاني ــات التوف ــن أن هــذه البيان ــم م ــىل الرغ ع
وفــق الخطــوط املحــّددة لتوفــري املقارنــة بــن الــدول إاّل أنــه 
يكــون مــن املهــم لفــت النظــر إىل التحــّوالت العديــدة يف االســباب 
األساســية لإلختالفــات واإلتجاهــات العاّمــة. أوالً، وباألخــص يف 
البلــدان املتقّدمــة فإنــه إعتبــاراً مــن أعــوام 1970 تظهــر إتجاهات 
الرتكيــز عــىل املســاواة للنســاء يف املعايــري بــن الجنســن مــام أّدى 
ــر  ــث تظه ــة، حي ــاة اإلقتصادي ــادة مشــاركة النســاء يف الحي إىل زي
ــل حصــول النســاء  ــر عوام ــق أث ــّدالت الطــالق وف ــادة يف مع الزي
ــك  عــىل نســبة أكــرب مــن اإلســتقالل اإلقتصــادي. باإلضافــة إىل ذل
ــة  ــة إىل األنظم ــّوالت باإلضاف ــة والتح ــريات الثقافي ــرب أن التغي يُعت
ــة  ــم املادي ــم الشــخصية، القي ــة، القي ــم الفردي املرتكــزة عــىل القي
ــات  ــن يف املجتمع ــن الجنس ــاواة ب ــل املس ــع عوام ــة م والوظيفي
ــارص  ــن العن ــرب م ــا تعت ــذات يف أعضــاء األرسة جميعه ــق ال وتحقي
التــي أّدت إىل زيــادة اإلهتــامم وتوفــري اإلرتفــاع يف معــّدالت 
الطــالق. باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد العنــارص األخــرى التــي أّدت 
إىل زيــادة معــّدالت الطــالق مثــل الزيجــات التــي تتــم يف األعــامر 
ــاة  ــش الحي ــة يف عي ــد التجرب ــدم تواج ــوغ، ع ــل البل الصغرية/قب
املشــرتكة، مشــاكل العنــف واملشــاكل النفســية. كــام عرضــت 
ــرّيات يف  ــاص بالتغ ــر الخ ــد األث ــة تواج ــات إمكاني ــض الدراس بع
ــي  ــريات الت ــال التغي ــري. مث ــدى القص ــىل امل ــة ع ــل القانوني املراح
حدثــت يف ترشيعــات الطــالق يف الســويد يف منتصــف أعــوام 
1970 والتــي عملــت عــىل تســهيل عمليــة الطــالق والتــي أظهــرت 
زيــادة كبــرية يف معــّدالت الطــالق يف الفــرتة القصــرية التــي تليهــا. 
حيــث يُعــرف ان هــذا النــوع مــن اإلرتفــاع يف معــّدالت الطــالق 
يرتبــط بشــكل مبــارش بأســاس التغيــريات يف الترشيعــات الخاصــة 
بتســهيل الطــالق يف أنــواع الزيجــات التــي تعتــرب بأســس محفوفــة 
.)González, L. & Viitanen, T. 2009( .باملشــاكل والعقبات

وضــع تركيــا يف هــذه الصــورة العاّمــة يشــري إىل فــرتة تتميّــز بزيــادة 
معــّدالت الطــالق. حيــث ســّجلت معــّدالت الطــالق يف العــام 
1997 نســبة 0.52 يف األلــف، لرتتفــع يف العــام 2005 إىل 1.33 يف 
األلــف، و إىل نســبة 1.65 يف األلــف يف العــام 2014. مــن ناحيــة 
ــة  ــّدالت املنخفض ــة املع ــن فئ ــا ضم ــّدالت تركي ــرب مع ــرى تعت أخ
باملقارنــة مــع متوســط املعــّدالت يف الــدول األوروبيــة والتــي تزيــد 

)2014 ,Eurostat( .OECD ــن دول ــف ب ــن 2 يف األل ع

3.3. تقديــرات ملعدالت الطالق يف تركيا 

ــا يكــون  ــزواج والطــالق يف تركي ــد الحديــث عــن إحصــاءات ال عن
مــن املناســب الحديــث عــن فرتتــن األوىل قبــل العــام 2002 
ــي  ــالق الت ــاءات الط ــع إحص ــام 2002. جمي ــد الع ــرى بع واألخ
ــم  ــام 2002 كان يت ــى الع ــق TÜİK حت ــن طري ــا ع ــم جمعه ت
ــب  ــن خــالل مكات ــن ســتة أشــهر م ــة م ــرتات مكّون ــا يف ف جمعه
 املدعــي العــام الجمهــوري. أّمــا حــوادث الطــالق التــي تــم جمعهــا 
 MERNİS بيانــات  قاعــدة  مــن   2003 العــام   بعــد 
املحاكــم  بواســطة  جمعهــا  تــم  معلومــات   فهــي 
إعتبــاراً  هاّمــة  نقــالت  تظهــر  األرسة.  ومحاكــم   اإلبتدائيــة 
مــن العــام 2002 تعتــرب ناجمــة مــن التغيــريات يف أســاليب جمــع 

البيانات.

ــم  ــات ت ــع البيان ــوذج جم ــريات يف من ــن التغي ــتقل ع ــكل مس بش
تطويــر منــوذج تقديــري بإســتخدام منــاذج التحليــل اإلحصــايئ 
املتقــّدم يف إطــار دراســات TBNA للعــام 2014 وذلــك لتوفــري 
التنبــؤ بإتجــاه زيــادة معــّدالت الطــالق يف املســتقبل. نســبة لعــدم 
ــرّيات  ــات الســلوكية والتغ ــوي عــىل اإلختالف ــات تحت تواجــد بيان
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الجزئيــة عــىل نطــاق واســع يشــمل جميــع الســكان ونســبة ألن 
ــىل  ــل ع ــرق تعم ــي ط ــرات ه ــتخدمة يف التقدي ــاليب املس االس
ــوذج  ــيس من ــم تأس ــد ت ــزواج فق ــالق يف ال ــاالت الط ــد ح تحدي
ــات عــىل نطــاق كّي يف هــذه الدراســة.   ــري يســتخدم بيان تقدي

جمعــت إحصــاءات الطــالق يف نطــاق النمــوذج الــكّي تفاصيــل 
مختلفــة عــن إحصــاءات الحيــاة الدميغرافيــة التــي تــم تقدميهــا 
مــن TÜİK والتــي تشــمل كل مــن عــدد حــاالت الطــالق وفــق 
ــالق  ــاالت الط ــن يف ح ــرق الس ــي، ف ــس اإلجتامع ــر والجن العم
الطــالق،  أســباب  اإلجتامعــي،  الجنــس  بســبب  االزواج  بــن 
ــام  ــروس. ك ــر الع ــالق وعم ــاوى الط ــرتات دع ــزواج، ف ــرتات ال ف
ــر  ــل عم ــزواج مث ــاءات ال ــرى يف إحص ــل أخ ــاج تفاصي ــم إدم ت
العريــس، متوســط عمــر الــزواج األول وفــق الجنــس اإلجتامعــي 
مــن  إحصــاءات  إســتخدام  تــم  األزواج.  بــن  الســن  وفــارق 
 TÜİK ــق ــن طري ــت ع ــي متّ ــكانية الت ــقاط الس ــات اإلس دراس
ــر،  ــط   العم ــكاين، متوس ــو الس ــّدل النم ــّكان، مع ــدد الس ــل ع مث
معــدل الخصوبــة الــكي لــكل امــرأة ومعــدل املواليــد. باإلضافــة 
إىل ذلــك فقــد تــم إســتخدام إحصــاءات بيانــات إســتطالع مســح 
واملتمثّلــة   TÜİK دراســات  وفــق  املنزليــة  العاملــة  القــوى 
ــع  ــق م ــة بالتواف ــوى العامل ــاركة يف الق ــبة املش ــن نس يف كل م
الجنــس اإلجتامعــي واملناطــق الحريــة – الريفيــة، معــدل 
البطالــة، معــدل البطالــة بخــالف الزراعــة ومعــّدل العاملــة. 
كــام تــم أيضــاً جمــع بيانــات مــن بيانــات تعــداد الســّكان 
لألعــوام 1980-2000 وإحصــاءات الوضــع اإلجتامعــي وبيانــات 
منــوذج  يف   .2013-2007 مابــن  الفــرتة  يف   ADNKS مــن 
الكشــف  دراســات  تنفيــذ  البــدء  يف  تــم  التقديــري  التنبــؤ 
جميــع  بإســتخدام  النهــايئ  النمــوذج  تأســيس  قبــل   األوليــة 

التغيريات. 

يف  نســبة  أعــىل  ذات  تعتــرب  التــي  املتغــرّيات  تحديــد  تــم 
ــا  ــم تحديده ــي ت ــي والت ــؤ التخمين ــوذج التنب التوضيحــات يف من
معــّدل  العــام،  نهايــة  الســكان يف  عــدد   TÜİK بيانــات  يف 
العمريــة الفئــة  بــن  )النســبة  الشــابّة  األعــامر  يف   اإلعالــة 
إســتخدامها  تــم  والتــي   )64-15 العمريــة  والفئــة   14-0  
باإلضافــة   ،  TÜİKلــــ الســكانية  اإلســقاطات  مــن دراســات 
مســح  إســتطالع  مــن  الذكــور  يف  البطالــة  معــّدالت   إىل 
يف  املــرأة  مشــاركة  ومعــّدالت  املنزليــة  العاملــة  القــوى 
العاملــة  القــوى  مســح  إســتطالع  مــن  العاملــة   القــوى 
تحديــد  تــم  املتغــرّيات  هــذه  مــن   .TÜİK لــــ   املنزليــة 
عــدد  يف  مرتفــع  إيجــايب  بشــكل  املســاهمة   املتغــرّيات 
يف  املتغــرّيات  هــذه  تحديــد  تــم  حيــث  الطــالق  حــاالت 
مســاهمة  مــع  العاملــة  القــوى  يف  املــرأة  مشــاركة   معــّدل 
بنســبة  العــام  نهايــة  يف  الســكان  عــدد   ،%22.2 بنســبة 
معــّدل  أّمــا   .%14.2 بنســبة  الذكــور  بطالــة  معــّدل   ،%20.4 
نســبة  فلــه  الشــابّة  األعــامر  يف   اإلعالــة 
حــاالت  عــدد  يف  ســلبي  بشــكل   %43.3  مســاهمة 
املــرأة  إتجــاه  أن  يُفهــم  لذلــك  وفقــاً   الطــالق. 
عــدد  يف  الزيــادة  دعــم  العاملــة  القــوى  يف  للمشــاركة 
تــم  التــي  النتائــج  تشــابه  النتيجــة  هــذه  الطــالق.   حــاالت 
يف  وكيســريلينغ  برميــري  دراســات  مــن  عليهــا   الحصــول 
ــن 1960- ــرتة ماب ــالق يف الف ــاالت الط ــادة ح ــاه زي ــري إتج تفس

.)Bremmer , Kesselring, 2004(  .2001

متغــرّيات العاملــة االخــرى املســاهمة يف أعــداد حــاالت الطــالق 
هــي معــّدل البطالــة يف الذكــور والــذي يعنــي البطالــة مــن 
املشــاكل  إىل  يــؤدي  مــام  واإلقتصاديــة  اإلجتامعيــة  الناحيــة 
اإلقتصاديــة يف األرسة باإلضافــة إىل أســباب عــدم إمكانيــة توفــري 

ــاالت  ــداد ح ــادة أع ــدوره إىل زي ــؤدي ب ــذي ي ــك األرسة ال متاس
ــالق.  الط

ــة يف األعــامر الشــابّة يتــم حســابه بقســمة أعــداد  معــّدل اإلعال
األطفــال بعمــر 14 عــام وأقــل، عــىل أعــداد الســّكان مــن األبويــن 
ــن  ــرة ع ــر فك ــث يوفّ ــام حي ــن 15-64 ع ــة ب ــة العمري يف الفئ
ــة  ــة األطفــال عــىل البالغــن. إنخفــاض معــّدل اإلعال عــبء رعاي
يف األعــامر الشــابّة لــه تأثــري إيجــايب عــىل حــاالت الطــالق، 
حيــث أن عــدم تواجــد طفــل صغــري يســتدعي اإلعالــة أو تجــاوز 
الطفــل ملرحلــة عمــر 14 عــام فــإن ذلــك يعنــي إزالــة العقبــات 

ــالق.  ــاه الط ــة يف إتج ــز اإلجتامعي والحواج

وفــق النمــوذج االفــرتاىض فــإن معــّدل الطــالق ســيكون 1,93 يف 
األلــف يف العــام 2023 باملقارنــة مــع املعــّدل 1,67 يف األلــف يف 
العــام 2013. حتّــى مــع هــذا املعــّدل فــإن تركيــا تحتــل موقعــاً 

يف فئــة الــدول ذات املعــّدالت املنخفضــة مــن الطــالق.3

4.3. الدراســات التــي أجريــت يف تركيــا يف اآلونــة االخــرية 
بالطــالق  والخاصــة 

االخــرية  اآلونــة  يف  التفصيليــة  الدراســات   أجريــت 
املتعلّقــة بالطــالق عــن طريــق كل مــن وزارة األرسة والسياســات 
ــن  ــع. ب ــات األرسة واملجتم ــة لخدم ــة العام ــة واملديري اإلجتامعي
هــذه الدراســات يتواجــد عــدد أربعــة دراســات ميكــن إعتبارهــا 
حجــر الزاويــة مــع أهميــة ذكــر طرقهــا والنتائــج التــي توّصلــت 
إليهــا. أوىل هــذه الدراســات هــي الدراســة التــي تــم نرشهــا يف 
العــام 2009 بإســم دراســة أســباب الطــالق يف تركيــا 2008 والتي 
ــن  ــراد املطلّق ــىل األف ــي ع ــث الكّم ــق البح ــا تطبي ــم يف نطاقه ت
بعمــر أكــرب مــن 18 عــام يف تركيــا يف فــرتة العــام 2000 واألعــوام 
ــتوى 1  ــة يف املس ــدد 12 والي ــوع ع ــك يف مجم ــه وذل ــي تلي الت
ــت  ــة كان ــالل الدراس ــن ASAGEM, 2008( 1 İBBS(. خ م
األزواج  إهتــامم  “عــدم  هــي  الطــالق  أســباب  أنــواع   أبــرز 
حلــول  الكبــرية يف  النســبة  تكــون  الســبب  لهــذا   باملشــاكل، 
 املشــاكل مرتبطــة بالفــرد”، “الالمبــاالة، عــدم الحصــول عــىل 
إمكانيــة  عــدم  الكفايــة،  فيــه  مبــا  العاطفــي  الدعــم 
فكرتــه  بــان  األطــراف  أحــد  “تفكــري  املشــاركة”، 
اليســتمع  لــذا  املواضيــع،  جميــع  يف   صحيحــة 
إىل الطــرف اآلخــر أو يهتــم بــه مبــا فيــه الكفايــة”، “بصفــة 
 عامــة توجيــه اإلتهامــات املتبادلــة بــن االزواج خــالل املحادثــات 
 التــي تنتهــي بالكلــامت القبيحــة أو املعــارك”. حيــث ذكــر نســبة

ــرب  ــباب تعت ــذه األس ــن أن ه ــراد املطلّق ــن األف 65% إىل 68% م
ــم.  ــالق يف حياته ــي أدت الط ــباب الت ــي األس ه

ــرّق إىل  ــن التط ــال ميك ــذا املج ــة يف ه ــة الثاني ــا الدراس بإعتباره
دراســة األرس أحاديــة الوالديــن التــي تــم نرشهــا يف العــام 2010 
ــة  ــذه الدراس ــية يف ه ــكالية الرئيس )ASAGEM, 2010(. اإلش
ــن  ــا األبوي ــرّض إليه ــي يتع ــواع املشــاكل الت ــد أن ــت يف تحدي كان
ــرّق إىل  ــة إىل التط ــن باإلضاف ــة الوالدي ــال يف األرس أحادي واألطف
ــات  ــق إجتامع ــم تطبي ــة ت ــار هــذه الدراس ــار الطــالق. يف إط آث
ــوع  ــع مجم ــة م ــالت املعّمق ــراء املقاب ــز وإج ــات الرتكي مجموع

ــرد يف 7 مــدن. عــدد 473 ف

ــة  ــن األرس أحادي ــيس يف تكوي ــّدد الرئي ــة أن املح ــت الدراس أثبت
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 عــىل القبــول 
والدعــم بشــكل أكــر باملقارنــة مــع التــي حدثــت وفــق الطــالق 
أو اإلنفصــال )الــرتك(. حيــث نقــل األبويــن املطلّقــن الذيــن متــت 
مقابلتهــم يف إطــار الدراســة النتائــج املرتتبــة عــىل الطــالق أكــر 
مــن التطــرّق إىل أســباب الطــالق باألخــص املشــاكل والصعوبــات 
ــل التهميــش واإلســتبعاد  ــر املشــاكل مث ــة إىل ذك ــة باإلضاف املادي
مــن الحيــاة اإلجتامعيــة ووضــع البصمــة عليهــم يف املجتمــع مــع 
إضطرارهــم إىل التعامــل مــع اإللتزامــات واملســؤوليات املتزايــدة 

مــع مــرور الوقــت. 

ــا دراســة TAYA التــي يتــم تنفيذهــا مــرّة كل فــرتة خمســة  أّم
اإلجتامعيــة  والسياســات  األرسة  وزارة  طريــق  عــن  أعــوام 
واملديريــة العامــة لخدمــات األرسة واملجتمــع فــإن الرتكيــز فيهــا 
اليكــون عــىل األفــراد املطلّقــن وإمنــا يكــون عــىل منــح القرائــن 
ــا عــن طريــق بعــض مــن  ــق بحــاالت الطــالق يف تركي فيــام يتعلّ
األســئلة األساســية بالتوافــق مــع أحجــام العينــات. وفــق دراســة 
TAYA يف العــام 2011 تــم تنفيــذ مقابــالت وجهــاً لوجــه مــع 
عــدد 24,647 شــخص بأعــامر فــوق ســن 18 عــام يف مجمــوع 
عــدد 12.056 منــزل. يف إطــار الدراســة تــم الســؤال عــن أســباب 
الطــالق لألفــراد املطلّقــن مــرّة واحــدة عــىل األقــل )5 باملائــة يف 
املقابــالت التــي أجريــت يف العــام 2,2006 باملائــة يف املقابــالت 
ــات  التــي أجريــت يف العــام 2011(. عــىل الرغــم مــن أن اإلجاب
تختلــف بالتوافــق مــع الفئــات العمريــة واملســتوى التعليمــي إاّل 
أن النســبة األعــىل مــن اإلجابــات كانــت “ الســلوك غــري املســؤول 
وغــري املبــال”. خالفــاً لذلــك فــإن ترتيــب األســباب يختلــف مــن 
حيــث الرجــال والنســاء. حيــث توّضــح نســبة مرتفعــة مــن 
النســاء “الرب/املعاملــة الســيئة” يف حــن أن الرجــال يذكــرون 
“عــدم إحــرتام الزوجــات ألرسهــم”. وباملثــل فإن نســبة كبــرية من 
ــع إشــارة الرجــال إىل ســبب  ــة” م ــرّبر “الخيان ــرن م النســاء يذك

الرسم البياين 3.  عدد حاالت الطالق ومعّدالت الطالق يف الفرتة مابني األعوام 1982- 2013 
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3 -الشكل 

متوسط عدد األیام في الدعاوى

حاالت الطالق  معّدل الطالق ٪ 

العــام ونســبة  نهايــة  الســكان يف  إســتخدام نســب عــدد  تــم  التخمينــي  التنبــؤ   3 يف منــوذج 
عــن  أجريــت  التــي  الســّكانية  اإلســقاطات  دراســات  بيانــات  مــن  الشــاّبة  األعــامر   اإلعالــة يف 

يف  البطالــة  معــّدل  نســبة  ثبــات  إفــرتاض  تــم   .  2023 العــام  حتــى   TÜİK  طريــق  

ــة  ــوى العامل ــرأة يف الق ــاركة امل ــّدل مش ــادة يف مع ــاه الزي ــتمرارية إتج ــرتاض إس ــم إف ــام ت ــور، ك الذك

ــوام ــق آخــر 6 أع وف
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 “تدّخــل الزوجــة يف العالقــات الداخليــة يف أرستــه الخاصــة”. 
املتنّوعــة  العبــارات  أنــواع  جميــع  رسد  تــم  لذلــك   خالفــاً 
 التــي ميكــن إعتبارهــا ســبباً يف الطــالق حيــث تــم ســؤالهم 
مــا إذا كان ميكــن إعتبــار هــذا الســبب وحــده ســبباً كافيــاً 
ــات  ــن اإلجاب ــة م ــبة مرتفع ــت نس ــار كان ــذا اإلط ــالق. يف ه للط
والعــادات  الســيئة  املعاملــة  الفضيحــة،  الخيانــة،  إىل  تشــري 
ــكل  ــات بش ــح اإلجاب ــم من ــه ت ــك أن ــر ذل ــث يُظه ــيئة”. حي الس
متوافــق مــع معايــري القبــول اإلجتامعيــة. مــن الناحيــة األخــرى 
ــس اإلجتامعــي )قســم  ــز يف الجن ــل التميي ــارص مث ــر العن ــم ذك ت
العمــل وغــريه(، العالقــات مــع األفــراد اآلخريــن يف األرسة والتــي 
اليتــم إعتبارهــا ســبباً وحيــداً يف الطــالق كــام ان ذكرهــا بنســبة 
منخفضــة اليعنــي عــدم أهميّتهــا وإمّنــا يشــري ذلــك إىل أنهــا 
عــادة مــا تظهــر مــع األســباب االخــرى. يظهــر أن األفــراد منحــوا 
إجابــات أكــر واقعيــة بشــأن أوضاعهــم مــع إتخاذهــم املواقــف 
ATH- )القياســية املعياريــة يف القضايــا واألوضــاع االخــرى. 

 .)GM, 2011

وفــق الدراســة التــي أجريــت عــن طريــق األســتاذ املشــارك 
Alanur Çavlin بإســم املكتشــفات  الدكتور/أالنــور شــاولن 
ــق  ــا وف ــة يف تركي ــة األرسة الهيكلي ــة بني ــن دراس ــات م والتوصي
ــد  ــوام 2006 و 2011 فق ــن األع ــكل م ــج ل ــن النتائ ــة ب املقارن
ــا بالتوافــق مــع  ــم دراســة مواقــف مســتويات الطــالق يف تركي ت
التــي تــم إنهائهــا بالطــالق، الخصائــص  خصائــص الزيجــات 
املطلّقــن  لألفــراد  واالقتصاديــة  واالجتامعيــة  الدميوغرافيــة 
باإلضافــة إىل األوضــاع والســلوكيات التــي ميكــن أن تكــون مــرّبراً 
يف الطــالق وأســباب الطــالق. أشــار شــاولن إاّل أن حــاالت الطــالق 
ــع  ــا م ــل إحتامليته ــام تق ــزواج ك ــن ال ــوام األوىل م ــد يف األع تزي
زيــادة طــول فــرتة الــزواج وزيــادة عــدد األطفــال. تشــري الدراســة 
ــا إاّل أن  ــاً يف تركي ــة حالي ــالق منخفض ــّدالت الط ــاً إىل أن مع أيض
 هــذه املعــّدالت ستســتمر يف الزيــادة يف األعــوام القادمــة. يف 
أهميــة  عــىل  والتأكيــد  التشــديد  تــم  الســياق   هــذا 
إمكانيــة  توفــر  التــي  اإلجتامعيــة  السياســات   تكويــن 
كان  ســواء  واألرسة  األفــراد  طريــق  عــن  الحيــاة   تأســيس 
ذلــك لــكل مــن االزواج أو األطفــال خــالل أو بعــد مراحــل 

.)ATHGM, 2014( الطــالق. 

 احــد الدراســات االخــرى التــي توفــر بيانــات عــن الطــالق 
والصّحــة  الســّكان  دراســات  فهــي  الوطنــي  الصعيــد  عــىل 
هــذه  توفــر   .)TNSA 2003 , TNSA 2008( تركيــا  يف 
اإلجتامعيــة  الناحيــة  مــن  التحليــل  إمكانيــات   الدراســة 
ســن  يف  املطلّقــات  للنســاء  والدميغرافيــة  واإلقتصاديــة 
الوضــع  يف  املطلّقــة  بإســم  املوضحــات  مــن  اإلنجــاب 
عــىل واحــدة  مــرّة  الطــالق  حــدوث  مــع   اإلجتامعــي 

 األقل. 

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

ــالق  ــباب الط ــىل أس ــت ع ــي متّ ــات الت ــث يف الدراس ــد البح عن
يظهــر أن جميــع الدراســات التــي متـّـت يف مجــال علــم اإلجتــامع 
تحــاول توضيــح هــذا الوضــع والربــط بينــه وبــن ظواهــر حياتيــة 
وهيكليــة مثــل العمــر، الجنــس اإلجتامعــي، الوضــع االجتامعــي 
األفــراد.  زواج  وأعــامر  املجتمعيــة  والبنيــة   واالقتصــادي 
ــت يف  ــي أجري ــا الدراســات الت )Amato , Preveti, 2003(. أّم
مجــال علــم النفــس فتوفــر توضيــح أســباب الطــالق بربطهــا مــع 
ــة إىل  ــزواج باإلضاف ــرتة ال ــالل ف ــراد خ ــن األف ــل ب ــكل التواص ش
 Gottman, 1994; Leonard( .ــراد ــص الشــخصية لألف الخصائ

 .)Roberts, 1998

عــىل  الدراســات  هــذه  عملــت  فقــد  أخــرى  ناحيــة  مــن 
ــم  ــض القواس ــتخدام بع ــق إس ــن طري ــة ع ــاذج مختلف ــع من وض
املشــرتكة مــع إســتهداف قــراءة مراحــل الطــالق مــن خــالل 
بعــض  ان  حيــث   .)Guttman, 1993( النــامذج.  هــذه 
 النــامذج إســتهدفت مناقشــة قضيــة الطــالق بشــكل مفتــوح 
ــن الدراســات  ــام ان البعــض اآلخــر م )Bohannan, 1968(. ك
ســعى إىل املــي قدمــاً مــن خــالل النــامذج النفســية املســتخدمة 
 Rice & Rice, 1986; Smart, 1977;( الحــايل.  الوقــت  يف 
النفســية أن االحــداث  النــامذج  Wiseman, 1975(. تعتــرب 
ــن  ــة تتطــّور نحــو الطــالق م ــات أرسي ــدأ يف شــكل أزم ــي تب الت
ــي تحــدث  ــق باملشــاكل الت ــام يتعلّ ــكار في خــالل املشــاعر واألف
أثنــاء الــزواج. كــام تشــري إىل أنــه يف حالــة تقليــل الفــرد مــن هذه 
ــاء  ــدوره إىل إنته ــؤدي ب ــل ي ــإن ذل ــيئة ف ــكار الس ــاعر واألف املش
هــذه الفــرتة الخاصــة بالتفكــري بالطــالق مــن خــالل شــعور 
 Guttman الفــرد بالتحّســن. وفــق مــا تطــرّق إليــه غومتــان 
)Guttman, 1993(: “تتفــق جميــع دراســات النــامذج مــن 
الناحيــة الفكريــة يف أن الطــالق هــو لحظــة أزمــة شــخصية 
فضــالً عــن كونــه أزمــة أرسيــة”. بعــض الدراســات التــي أجريــت 
ــباب  ــة وأس ــاكل األرسي ــول املش ــت حل ــالق تناول ــال الط يف مج
ــاة,4  ــة دورة الحي ــار نظري ــة يف إط ــر موضوعي ــج أك ــالق بنه الط
ــي  ــس اإلجتامع ــر، الجن ــل العم ــل مث ــق عوام ــم وف ــع التقيي م
مــن  اآلخــر  القســم  أّمــا  واإلقتصــادي.  اإلجتامعــي  والوضــع 
الدراســات التــي أجريــت يف مجــال الطــالق فقــد وفـّـرت التقييــم 
ــة بشــكل أكــر مــع إســتهداف فهــم  مــن خــالل األســباب الذاتي
الوضــع مــع خــالل توجيــه ســؤال “ملــاذا تــم الطــالق” إىل األفــراد 

ــن. املطلّق

أشــار وايت White إىل أن الدراســات التي تتم باإلستناد عىل

 األســباب الذاتيــة توفــر املســاعدة يف فهــم أنــواع املشــاكل التــي 
ــالق.  ــباب الط ــد أس ــزواج وتحدي ــالل ال ــن األزواج خ ــدث ب تح

 .)White, 1990:908(

هــذا  يف  أجريــت  التــي  للدراســات  العاّمــة  النتائــج  تشــري 
 املجــال إىل أن كل مــن الرجــاء والنســاء قــد عاشــوا تجربــة 
 Bernard,( .الــزواج والطــالق بشــكل مختلــف عــن اآلخــر
1972; Kitson, 1992; Thompson , Walker, 1989, Am-

 .)ato , Rogers 1997

كــام تشــري الدراســات التــي تركّــز عــىل فهم الطــالق إىل أن النســاء 
ــف  ــاعر والعواط ــة أو املش ــىل العالق ــتند ع ــباب تس ــرن أس أظه
ــواع األســباب التــي  ــة مــع الرجــال. أكــر ان بشــكل أكــر باملقارن
تتــم اإلشــارة إليهــا مــن النســاء هــي عــدم التوافــق بــن األزواج، 
ــي  ــواع املشــاكل الت ــزواج، أن ــعادة خــالل ال ــعور بالس ــدم الش ع
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 
تنتــج مــن الســلوكيات والترّصفــات الصــادرة مــن االزواج. حيــث 
ــا  ــبباً فيه ــون س ــي يك ــالق الت ــباب الط ــن أس ــاء ع ــرّبت النس ع
ــالت  ــّدرات، املقاب ــان املخ ــدي، إدم ــف الجس ــل العن ــال مث الرج
املســتمرة املتكــّررة للرجــل مــع أصدقائــه، إهــامل الــزواج/

الالمبــاالة وعــدم توفــري العنايــة والرعايــة الالزمــة لألطفــال. 
 Bloom, Niles &Tatcher, 1985; Cleek&Pearson,(
اّمــا   .)1985; Kitson, 1992 [Amato , Preveti, 2003]
بالنســبة للرجــال فــإن األســباب التــي يتــم ذكرهــا بصفــة عاّمــة 
ــل األوضــاع  ــة مث ــرات الخارجي ــل إىل اإلشــارة للعوامــل واملؤث متي
املتعلّقــة بالعمــل أو األقــارب. باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نقطــة 
ــم  ــروا عــدم معرفته ــة هــي أن معظــم الرجــال يذك أخــرى مهّم

ــالق.  ــي للط ــبب الفع بالس

العلــوم االجتامعيــة، ال ســيام علــم االجتــامع وعلــم النفــس 
االجتامعــي تتجــه إىل توفــري اإلجابــة عــىل الســؤال “ملــاذا” أكــر 
ــة عــىل ســؤال “مــاذا” مــام دعــى إىل وضــع مناهــج  مــن اإلجاب
التقــرّب التــي تســتهدف تعلّــم أساســيات الســلوك اإلنســاين 
التــي تؤســس  الدراســات  العديــد مــن  باإلضافــة إىل إجــراء 

العالقــات الســببية. 

كيــف ميكــن تأســيس عالقــة بــن شــكل ســلوكيات األفــراد 
واملواقــف والتصــّورات فيــام يختــص باألحــداث التــي يعيشــونها؟ 
مــا هــي املعــاين يف األوضــاع التــي يتــم تأسيســها مــن األفــراد يف 
ــح أســباب الحــاالت  ــه لتوضي ــام يذكرون ــة ســببية في شــكل عالق
التــي يعيشــونها؟ نظريــة العــزو الــذايت التــي تــم تطويرهــا 
إلســتهداف توفــري اإلجابــات عــىل هــذا النــوع مــن األســئلة 

أصبحــت مجــاالت التطبيــق يف مختلــف املجــاالت ومختلــف 
الجوانــب الفرعيــة. 

تهــدف نظريــة العــزو الــذايت يف األســاس إىل تفســري العالقــة 
ــة  ــم وكيفي ــم ومبادئه ــلوكياتهم، مواقفه ــراد، س ــكار األف ــن أف ب
ــذه  ــات له ــاد اإلجاب ــتهداف إيج ــع إس ــداث م ــم باالح إهتاممه
املتعّمقــة  الدراســة  توفــري  يتــم  الطريقــة  بهــذه   األســئلة. 
املرتتّبــة  والنتائــج  واآلثــار  والترّصفــات  الســلوكيات  لتاريــخ 
 عليهــا. تــم وضــع هــذه النطريــة أول مــرة يف العــام 1958 عــن 
ــق  ــم تطويرهــا فيــام بعــد عــن طري ــدر Heider ليت طريــق هي
ــي  ــامء الت ــن األس ــن ب ــنن. م ــر الس ــىل م ــن ع ــف املنظّري مختلّ
 Weiner, )1979, النظريــة  هــذه  تطويــر  عــىل  ســاعدت 
Lewis & Pin- ;Jones, Davis , Kelley, )1972( ،1986(
 Daly  ;Daltroy )1990(  ;trich & Blumenfeld )1985(

.Gredler )2001(  ;)1996(

اإلجتامعــي  النفــس  Weiner إىل مجــال علــم   عــرّف ويــر 
ــة يف مجــاالت  ــة مختلف ــج دراســات وبحــوث ميداني تفســري نتائ
ــرب  ــا ع ــم إجرائه ــي ت ــس اإلجتامع ــم النف ــس وعل ــامع، النف اإلجت
إســتخدام نظريــة العــزو الــذايت عــىل نطــاق واســع بهــدف 
ــن  ــهم واآلخري ــىل أنفس ــراد ع ــلوك األف ــري س ــىل تفس ــز ع الرتكي
ــدر  ــة بهي ــذايت الخاص ــزو ال ــة الع ــر أن نظري ــم. يظه ــن حوله م
Heider مــرّت مبراحــل مختلفــة خــالل تطويرهــا. يف البــدء 
تــم إيرادهــا مــع نظريــة )علــم النفــس للفطــرة الســليمة( 
ــن  ــة ب ــات املتبادل ــم مقــرتح حــول إســتهداف فهــم العالق لتقدي
ــر هــذا املقــرتح فحــص أحــداث األفــراد بتوضيحــات  األفــراد. وفّ
مختلفــة مــع تحليلهــا وتفســريها. كــام عمــل هيــدر عــىل تقســيم 
توضيحــات األفــراد عــىل األحــداث لتوفــري اإلســتفادة مــن فهــم 
ــن  ــق عنوان ــا وف ــع فحصه ــع م ــزو” يف حــدوث الوقائ ــوع “الع ن

ــريف(.  ــي )الظ ــخيص( والخارج ــي )الش ــام الداخ ــن ه منفصل

ــناد  ــن إس ــة ب ــة القوي ــن العالق ــذايت ع ــزو ال ــة الع ــع نظري تداف
األفــراد لألوضــاع التــي يعيشــونها إىل النجــاح وإســناد هــذا 
النجــاح إىل أنفســهم. )Weiner, 1980(. مبفهومهــا األســايس 
توفــر النظريــة تلخيــص العالقــة بــن األفــكار واملواقــف الخاصــة 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــراد ع باألف

ــذا •• ــيعترب أن ه ــه س ــل فإن ــخص يف العم ــاح ش ــة نج يف حال
ــة(. ــه الخاّص ــن مهارت ــال م ــه )مث ــع من ــاح ناب النج

يف حالــة رؤيــة شــخص لنجــاح خصمــه يف العمــل فإنــه ••
ســيعترب أن هــذا النجــاح نابــع مــن أســباب خارجيــة )مثــال 
ــرات  ــوع مــن املؤث ان يكــون نابعــاً مــن الحــظ فقــط دون أي ن

الخارجيــة(.

4 نظريــة دورة الحيــاة هــي منهــج تقــرّب يســتند عــىل التغــّرات والتفاعــالت الديناميكيــة 
ــاة  ــاة عــىل دراســة تجــارب حي ــة دورة الحي ــة. يســتند الهــدف مــن نظري ــن الفــرد والبيئ ب

ــق يف آثارهــا.  األشــخاص والتحقي
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يف حالــة إقــرتاف شــخص للخطــأ أو فشــله فــإن معظــم هــذا ••
النــوع مــن األفــراد ســيعزو الســبب إىل األســباب الخارجيــة بــدالً 

عــن تحميــل هــذا الوضــع ألنفســهم.

يف حالــة حــدوث األخطــاء مــن اآلخريــن فــإن األفــراد تعــزو ••
هــذا النــوع مــن األخطــاء إىل األســباب الداخليــة حتــى التفكــري 

يف إقــرتاف الخطــأ نتيجــة ضعــف شــخصية املخطــئ أو فشــله.

ــا  ــزي إليه ــة يع ــات مختلف ــة مجموع ــر أربع ــى تظه ــذا املعن به
الحــظ  الجهــد،  الطاقــة،  والفشــل:  النجــاح  أوضــاع  األفــراد 
ــة العمــل. يتــم تقييــم الطاقــة والجهــد بإعتبارهــام مــن  وصعوب
العوامــل الداخليــة حيــث انهــام يرتبطــان بالشــخص نفســه، 
أّمــا الحــظ وصعوبــة العمــل فيتــم إعتبارهــام مــن العوامــل 
ــايئ  ــرّب ثن ــج التق ــة منه ــر أيضــاً يف هــذه املرحل ــة. يظه الخارجي

األقطــاب يف شــكل عوامــل داخليــة / خارجيــة. 

وجــدت نظريــة العــزو الــذايت موقعــاً للتطبيــق يف مجــاالت علــم 
ــم إســتخدامها يف  ــث ت ــامع. حي ــم اإلجت النفــس اإلجتامعــي وعل
الدراســات التــي تهــدف إىل فهــم ســلوكيات الرياضيــن، مفاهيــم 
ــم تكوينهــا بــن  ــي يت النجــاح والفشــل والعالقــة الســببية الت
هذيــن اإلثنــن باإلضافــة إىل توفــري املفهــوم النظــري للدراســات 
 Williams , Burden,( .امليدانيــة النوعيــة يف مجــاالت التعليــم
1997(. باإلضافــة إىل ذلــك يظهــر تطبيــق هــذه النطريــة يف 
 Gregor, 2006, Martinko( .مجــال بحــوث نظــم املعلومــات
ــة  ــر دراســات مختلف ــم فتظه ــال التعلي ــا يف مج vd., 2007(. أّم
ــم  ــذايت للبحــث يف املفاهي ــزو ال ــة الع ــا إســتخدام نظري ــم فيه ت
مثــل دراســة إدراك النجــاح والفشــل للطــاّلب يف الفئــات العمريــة 
 Williams( ــة ــن يف املراحــل التعليمي املختلفــة واألفــراد اآلخري
 .), Burden 1997; Pishghadam and Motakef, 2011
 Williams,( الحصــول عــىل الدرجــات املرتفعــة / املنخفضــة
الســهلة/ الــدروس   .)Burden , Al - Baharna, 2001

 .)Cortes - Suarez Sandiford, 2008( املحفوفــة باملخاطــر
باإلضافــة إىل مجــال التعليــم تظهــر نظريــة العــزو الــذايت يف 
دراســة العالقــة بــن منــو الطفــل وردود األفعــال واإلســتجابة 
مــن الكبــار تجــاه الفشــل )Folmer , diğerleri, 2008(. أحــد 
املنّصــات االخــرى التــي يتــم فيهــا تطبيــق نظريــة العــزو الــذايت 
ــل  ــة تحل ــات مختلف ــر دراس ــث تظه ــع. حي ــل الدواف ــي تحلي ه
ــة  ــتخدام نظري ــع بإس ــي والداف ــس اإلجتامع ــن الجن ــة ب العالق
 Meece, Glienke, & Burg, 2006; Fatemi( .العــزو الــذايت

.)Ashgari, 2012

ــة يف املجــاالت  ــد مــن الدراســات التجريبي يظهــر أيضــاً أن العدي
اإلجتامعيــة املختلفــة قــد إســتخدمت تطبيقــات هــذه النظريــة. 
حتّــى أن الدراســات التــي تهــدف إىل فهــم الديناميكيــة بــن 

مثلّــث الضغــوط بــن اإليــدز، الجنــس واملجتمــع أيضــاً قــد 
 Badahdah, Alkhder,( .إســتخدمت نظريــة العــزو الــذايت
2006(. كــام يظهــر تطبيــق نظريــة العــزو الــذايت يف دراســة 
أخــرى أجريــت لدعــم أســس املثليــن جنســياً وحقــوق املثليــن 
تــم  كــام   .)Haider - Markel, Joslyn, 2008( جنســياً. 
إســتخدام نظريــة العــزو الــذايت يف دراســات مختلفــة تهــدف إىل 
ــب  ــاس بالذن ــة، اإلحس ــات الغذائي ــن اإلضطراب ــة ب ــم العالق فه
DeJong, 1980; Zwickerta, Rieg- )واإلقصــاء عن املجتمع. 
ــات  ــن النظري ــذايت م ــزو ال ــة الع ــرب نظري ــام تعت er, 2013(. ك
 Manusov,( .ًــا ــل أيض ــاالت التواص ــا يف مج ــم تطبيقه ــي يت الت
Spitzberg, 2009(. حيــث 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(
ــم  ــم وصفه ــن يت ــخاص الذي ــم األش ــات أن معظ ــت الدراس أثبت
بالعدوانيــن يتواجــدوا يف محيــط تواصــل ســلبي )صــوت مرتفــع، 
ــد  ــه تتواج ــك فإن ــة إىل ذل ــجار(. باإلضاف ــاش والش ــة النق هيمن
نتائــج مختلفــة مــن حيــث األفــكار يف طبيعــة مصــدر الســلبيات 
ــن  ــة. م ــمة بالطبيعــة العدواني ــات األزواج املتّس وســببها يف عالق
ناحيــة أخــرى تشــري الدراســات إىل تواجــد العالقــة مــع املؤثــرات 

ــول(.  ــل الكح ــة )مث ــة الخارجي الديناميكي

إســتهدفت الدراســات التجريبيــة التــي أجريــت عــن الــزواج 
والطــالق تحديــد مــدى عــزو املســؤولية مــن األفــراد إىل أنفســهم 
ــدى  ــم م ــزواج وفه ــرتة ال ــوال ف ــدث ط ــي تح ــداث الت يف االح
ــارج  ــت خ ــواء كان ــة س ــاع الخارجي ــرات واألوض ــاط باملؤث اإلرتب
Fincham & Brad- )الــزواج أو بــن االزواج فيــام بينهــم. 

 .)bury, 1992, Amato , Previti, 2003; Manusov, 2002
ــدى  ــد م ــدف إىل تحدي ــك تتواجــد دراســات ته ــة إىل ذل باإلضاف
ــن  ــباب إىل األبوي ــة الش ــال يف فئ ــن األطف ــؤولية م ــل املس تحمي
McManus , Don- ــالق.  ــا الط ــدث فيه ــي ح ــازل الت )يف املن

ovan, 2012(. كــام يتواجــد مجــال آخــر يف الدراســات يهــدف 
إىل تخمــن إحتــامل إنتهــاء الــزواج بالطــالق يف حــاالت الزيجــات 
يف  الطــالق  حــدوث  وقــت  تخمــن  إىل  باإلضافــة  املســتمرّة 
 Buehlman vd.,( .حــاالت تواجــد إحتــامالت حــدوث الطــالق
 .)1992; Gottman, 1994; Gottman , Notarius, 2000
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد دراســات تطبيقيــة بإســتخدام نظريــة 
العــزو الــذايت لتحديــد التصــّورات والتوقّعــات الخاصــة بالبالغــن 
ــارص  ــز عــىل العن ــي تركّ ــواع الدراســات الت ــن أن ــد الطــالق م بع
التــي يراهــا البالغــن ســبباً يف الطــالق او قضيــة “القرابــة” بعــد 
الطــالق )Schneller, 2001(. باإلضافــة إىل بحــث العوامــل 
ــادي( يف  ــي اإلقتص ــتوى اإلجتامع ــم، املس ــل التعلي ــة )مث املختلف

 .)Tobaccowala, 2011( .ــالق ــرار بالط ــاذ الق إتخ

1.5.3. محــّددات نظرية العزو الذايت

أن  يف  تصــبُّ  الــذايت  العــزو  لنظريــة  اإلنتقــادات  جميــع    
وبســيطة.  ميكانيكيــة  إختزاليــة  بطريقــة  تعمــل   النظريــة 
تفــرتض  النظريــة  أن  تعتــرب  التــي  اإلنتقــادات  تظهــر   كــام 
ــراد.  ــي لألف ــري املنهج ــة التفك ــالين وهيكلي ــري العق ــد التفك تواج
التــي  املنظّمــة  شــبه  املقابــالت  يف  األســئلة  شــكل   تدفّــق 
تجعــل   2014 للعــام   TBNA دراســات  إطــار  يف   أجريــت 
يف  صالحــة  غــري  للنظريــة  متّــت  التــي  اإلنتقــادات   مــن 
الدراســة  املســتخدمة يف  األســئلة  أن  الدراســة. حيــث  هــذه 

ــة  ــّون رابط ــة تك ــن كيفي ــّوري ع ــج التط ــص النه ــتهدفت فح إس
الزوجيــة وفــق تطبيقــات مشــاريع مشــابهه مــن قصــص الحيــاة 
وكيفيــة تطــّور عالقــة األزواج واملرحلــة / املراحــل التــي تحــدث 
فيهــا املشــاكل يف العالقــة وذلــك بــدالً عــن تأســيس عالقــة 
منطقيــة مبــارشة بــن األفــراد واألحــداث بغــرض فحــص أســباب 
تقييــم  إســتهدفت  املوّجــه  األســئلة  فــإن  وبالتــايل  الطــالق. 
عالقــات األفــراد مــن جميــع الجوانــب لتوفــري تحديــد عالقــة بــن 
ــرّبرات  ــة وم ــات العالق ــن ديناميكي ــوها وب ــي عاش ــاكل الت املش
ــراد  ــرّبرات األف ــط مل ــالين فق ــح العق ــن التوضي ــالً ع ــالق فض الط

ــالق.  يف الط
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 يف هــذا القســم تــم إدراج بيانــات نوعيــة للتعريــف بشــكل 
أجريــت  الذيــن  املطلّقــن  األفــراد  فئــة  عــن   عــام 
يف  النوعيــة  الدراســة  إطــار  يف  املقابــالت   معهــم 
ــتوى  ــر، املس ــي، العم ــس اإلجتامع ــل الجن ــص مث ــكل الخصائ ش
يعيشــون  التــي  املنطقــة  يف  املســكن  وحــدة   العلمــي، 
األخــرية  الــزواج  فــرتات  الــزواج،  مــرّات  عــدد   بهــا، 
عــدد  األطفــال،  تواجــد  بالطــالق،  إنتهــت   التــي 
فــرتة  يف  كان  ســواء  إعالتهــم  الواجــب   األشــخاص 
الــزواج او يف الوقــت الحــايل، حجــم األرسة، مســتوى الدخــل 

ــه.  ــون ب ــذي يعيش ــكن ال ــة املس وملكي

1.4. الخصائــص الدميوغرافيــة لألشــخاص الذيــن أجريــت معهــم 
ملقابالت ا

1.1.4. الجنس

تــم إجــراء املقابــالت مــع عــدد 410 فــرد بنســبة 51% مــن 
النســاء و 49% مــن الرجــال. 

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

410210200العدد 

53,257,147,8غري متعلم - تعليم إبتدايئ
29,828,331,9خريجي مدرسة ثانوية

17,014,720,3خريجي تعليم العايل
100100100املجموع

5.1.4. عدد مّرات الزواج 

جــزء كبــري مــن األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت )81%( تزوجــوا ملــرة واحــدة. نســبة الــزواج أكــر مــن مــرّة مرتفعــة قليــالً 
لــدى الرجــال باملقارنــة مــع النســبة لــدى النســاء. 

الجدول 8. عدد مّرات الزواج وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت)%(
الرجالالنساءاملجموع 

410210200العدد

181,081,980,0 مرة
217,818,117,5 مرة
30,70,01,5 مرة
40,50,01,0 مرة

100100100املجموع

6.1.4. فرتة الزواج 

متوســط فــرتة الــزواج لألشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت هــي 11 عــام. حيــث ان نســبة 3% مــن األشــخاص حــدث لديهــم 
الطــالق يف فــرتة قصــرية أقــل مــن 1 عــام، كــام ان نســبة 26% حــدث لديهــا الطــالق يف فــرتة مابــن 5-1 أعــوام، ونســبة 24% يف الفــرتة 

ــن 6-10 أعــوام، ونســبة 47% يف فــرتة أكــر مــن 10 أعــوام.  ماب

الجدول .9 فرتة الزواج وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت)%(
الرجالالنساءاملجموع 

410210200العدد

3,01,65,0أقل من 1 سنة 
126,021,831,9 – 5 سنة 

624,026,919,9 – 10 سنة 
47,049,743,3أكر من 10 شنة 

100100100املجموع 
11,211,710,6فرتة الزواج )سنة(

7.1.4. تواجد األطفال

أكــر مــن نصــف األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت )62%( لديهــم طفــل او طفلــن. نســبة النســاء املطلّقــات بــدون تواجــد 
األطفــال )16%( أعــىل مــن نســبة الرجــال )%8(.

الجدول 10. تواجد األطفال وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت)%(

الرجالالنساءاملجموع 

410210200العدد
11,38,315,5ال يوجد أطفال

162,161,762,7 – 2 طفل
226,630,121,8+  طفل 
100100100املجموع 

2,12,12,0متوسط عدد األطفال

العدد النسبة يف املئة 

51,2210النساء
48,8200الرجال

100410املجموع

الجدول 4. جنس األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت )%(

2.1.4. العمر

معظــم األشــخاص الذيــن أجريت معهم املقابالت )66%( يف الفئة العمرية مابن 35-49 عام. متوســط األعــامر للفئة التي أجريت معها 
املقابالت بشــكل عام هو 40، املتوســط بالنســبة للنساء 38، للرجال 42. 

الجدول 5. الفئات العمرية وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت )%(

الرجالالنساء املجموع 

410210200العدد  

4,55,23,5أصغر من سن 25
29,531,626,6بن 25 - 34
52,753,951,0بن 35 - 49

5013,49,318,9 فام فوق
100100100املجموع

40,038,341,7متوسط العمر

3.1.4. وحدة اإلقامة

ــة / املحافظــة، كــام ان نســبة 5% تعيــش  ــاً جميــع األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت )94%( يعيشــون يف مراكــز الوالي تقريب
ــة.  ــدة أو القري يف البل

الجدول 6. مكان اإلقامة وفق الجنس لألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت )%(
الرجالالنساءاملجموع 

410210200العدد 

94,696,293,0والية / محافظة
5,43,87,0بلدة / قرية

100100100املجموع

40,038,341,7متوسط العمر

4.1.4. املستوى التعليمى

ــري  ــالت )53%( غ ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــف األش ــن نص ــر م ــا. أك ــوا منه ــة تخّرج ــر مدرس ــن آخ ــن ع ــؤال املطلّق ــم س ت
متعلّمــن أو خريجــن مــن املرحلــة اإلبتدائيــة. كــام أن نســبة 29% مــن خريجــي املراحــل املهنيــة والثانويــة، ونســبة 17% مــن خريجــي 
ــبة  ــة. نس ــار الدراس ــالت يف إط ــا املقاب ــت معه ــي أجري ــة الت ــال يف الفئ ــن الرج ــىل م ــاء أع ــي للنس ــتوى العلم ــا. املس ــدارس العلي امل
ــن  ــن الرجــال 18%. نســبة الخريجــات م ــن ب ــام ان نســبة الخريجــن م ــن النســاء 20% ك ــايل ب ــم الع ــن مراحــل التعلي الخريجــات م
ــن النســاء 32% ونســبة الخريجــن بــن الرجــال مــن هــذه املراحــل 28%. كــام أن نســبة األشــخاص غــري  ــة ب ــة والثانوي املراحــل املهني

ــاء.  ــا يف النس ــة لنظريته ــال مرتفع ــة يف الرج ــل اإلبتدائي ــن املراح ــن م ــن أو الخريج املتعلّم
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يف فرتة الزواجيف الفرتة الحالية 

الرجالالنساءاملجموعالرجالالنساءاملجموع 

410210200410210200العدد 
46,841,952,048,145,750,5عائد لألرسة أو االقارب )عدم دفع اإليجار(

48,554,842,046,649,144,0باإليجار
1,00,02,03,23,82,5اإلسكان

2,91,94,01,00,51,5أخرى
0,71,40,01,21,01,5ال توجد إجابة

100100100100100100 املجموع

 4.2.4. ملكية مســكن اإلقامة يف فرتة الزواج والفرتة الحالية

حــوايل نصــف األفــراد يعيشــون يف منــازل باإلبجــار. نســبة الخــروج إىل منــازل باإليجــار بــن األفــراد بعــد الطــالق ترتفــع لــدى النســاء. 
ترتفــع نســبة النســاء الــاليت يســكن يف منــازل اإليجــار بعــد الطــالق مــن 49% إىل 55%، يف حــن أن هــذه النســبة 44% لــدى الرجــال يف 

فــرتة الــزواج و 42% بعــد الطــالق.  

2.4. الخصائص األرسية لألشــخاص الذين أجريت معهم املقابالت

1.2.4. حجــم األرسة يف فرتة الزواج والفرتة الحالية 

يف املتوســط ينخفــض عــدد األفــراد يف األرسة مــع الطــالق مــن 4 أشــخاص إىل 3 أشــخاص. مــن ناحيــة الجنــس فــإن النســاء املطلّقــات 
يعشــن يف أرس بأحجــام أكــرب )حجــم األرسة 3,4( باملقارنــة مــع الرجــال )حجــم األرسة 2,5(. 

الجدول 11. حجم األرسة يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس )%(
يف فرتة الزواجيف الفرتة الحالية 

الرجالالنساءاملجموعالرجالالنساءاملجموع

410210200410210200العدد  

21,77,636,50,00,00,0شخص وحيد

245,650,041,039,337,641,5 – 3 أشخاص

425,934,317,048,847,150,5 – 5  أشخاص
66,88,15,511,715,38,0 أشخاص فام أكر 

3,03,42,53,94,13,8متوسط حجم األرسة

2.2.4. عدد األشــخاص الواجب إعالتهم يف فرتة الزواج او يف الوقت الحايل

حــوايل ثالثــة أربــاع األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت يف إطــار الدراســة لديهــم شخص/أشــخاص واجــب إعالتهــم. جــزء كبــري 
مــن هــؤالء األشــخاص مــن األطفــال. تنخفــض نســبة الرجــال الذيــن يعيلــون األطفــال بعــد الطــالق يف حــن إرتفــاع نســبة النســاء الــاليت 

يتحّملــن مســؤولية إعالــة األطفــال وأرسهــم أيضــاً.

 يقــل عــدد األشــخاص الذيــن يجــب إعالتهــم مــع الطــالق. )عــدد األشــخاص الواجــب إعالتهــم يف فــرتة الــزواج: 1,9 شــخص، يف الفــرتة 
الحاليــة:1,4 شــخص(. 

الجدول 12. عدد األشخاص الواجب إعالتهم يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس )%(
يف فرتة الزواجيف الفرتة الحالية 

الرجالالنساءاملجموعالرجالالنساءاملجموع 

410210200410210200العدد  

23,214,332,516,826,76,5ليس هناك من يجب إعالته / مل يكن هنالك
6,550,715,787,5-3,2زوجتي / الزوجة السابقة

42,953,831,546,843,850,0ابنتي
45,451,039,549,343,855,0ابني
11,510,013,06,62,411,0أمي
4,94,85,03,91,46,5أيب

2,72,92,5---والدة  زوجتي
1,52,40,5---والد زوجتي

6,89,04,54,42,96,0أخرى
1,71,42,02,95,70,0ال توجد اجابة

1,41,41,31,91,52,3متوسط األشخاص الذين تجب إعالتهم 

ــا عنــد النظــر مــن ناحيــة الرجــال يتضــح ان نســبة الرجــال بــدون مصــادر للدخــل الشــخيص منخفضــة جــداً يف فــرتة الــزواج مــع   أّم
زيــادة ملحوظــة يف هــذا الوضــع بعــد الطــالق. نســبة الرجــال بــدون مصــادر الدخــل الشــخيص يف فــرتة الــزواج 2% إاّل أن هــذه النســبة 

ترتفــع إىل 8% بعــد الطــالق. نصــف عــدد الرجــال الذيــن

أجريت معهم املقابالت يف إطار الدراســة لديهم مصادر دخل شــخصية 1,500 لرية تركية فام دون.

3.2.4. مستوى الدخل والوضع املعييش يف فرتة الزواج والفرتة الحالية

أكــر املميّــزات التــي تــربز يف هــذه القضيــة هــو وصــول النســاء 
إىل القــّوة املاليــة التــي ميكنهــن التحّكــم بهــا عنــد املقارنــة بــن 
ــن  ــبة 46% م ــح نس ــالق. أوض ــد الط ــرتة مابع ــزواج والف ــرتة ال ف
ــرتة  ــن يف ف ــة به ــل الخاّص ــادر الدخ ــد مص ــدم تواج ــاء ع النس

الــزواج، كــام ان نســبة 11% فقــط أوضحــت عــدم تواجــد مصــادر 
ــاد  ــن إزدي ــم م ــىل الرغ ــالق. ع ــد الط ــن بع ــة به ــل الخاّص الدخ
نســبة الحصــول عــىل مصــادر الدخــل بعــد الطــالق لــدى النســاء 
ــات  ــاء محتاج ــؤالء النس ــي أن ه ــبة 11% يعن ــد نس إاّل أن تواج
إىل املســاعدة إىل مــن هــم يف محيطهــن واألقــارب. مــن الناحيــة 
ــدى  ــل ل ــتوى الدخ ــادة مس ــن زي ــم م ــىل الرغ ــه ع ــرى فإن األخ
 النســاء إاّل أن نســبة 70% لديها دخل 1.500 لرية تركية فام دون.     

يف فرتة الزواجيف الفرتة الحالية 
الرجالالنساءاملجموعالرجالالنساءاملجموع 

410210200410210200العدد 
9,311,07,524,446,21,5الدخل الشخيص ال يوجد / مل يكن يوجد

22,029,514,013,213,812,5أقل من 800 لرية تركية
80037,840,535,028,118,638,0 – 1500 لرية تركية

150114,610,018,512,05,718,5 – 2500 لرية تركية
25016,62,910,56,62,910,5 – 3500 لرية تركية
35013,21,05,54,41,08,0 – 5000 لرية تركية
50011,20,52,02,71,04,5 – 9000 لرية تركية
1,70,53,00,70,01,5أكر من 9001 لرية تركية

4,24,34,08,111,05,0ال توجد إجابة
100100100100100100املجموع

1.5261.1411.9291.4167012.119متوسط الدخل الشهري  لرية تركية

الجدول 13. الدخل الشهري يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس )%(

تــم ســؤال األشــخاص الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت يف إطــار 
الدراســة مــن الذيــن لديهــم مصــادر للدخــل الشــخيص حيــث تــم 
الســؤال عــن الوضــع املعيــي فيــام يختص باألشــخاص املســؤولن 
بإعالتهــم بعــد الطــالق. أكــر مــن نصف األشــخاص بقليــل )%53( 
ــأن الوضــع صعــب أو صعــب جــداً. كــام ان نســبة 33  أجــاب ب

% أجابــت بــأن الوضــع ســهل أو ســهل جــداً خــالل فــرتة الــزواج 

ــح أن  ــالق. يتض ــد الط ــبة إىل 18% بع ــذه النس ــاض ه ــع إنخف م
ــق  النســاء يعشــن صعوبــات أكــر قليــالً مــن الرجــال فيــام يتعلّ
ــة  ــرتة الحالي ــزواج والف ــرتة ال ــن ف ــة ب ــي باملقارن ــع املعي بالوض
ــات يف  ــن إىل الصعوب ــاليت يتعرّض بعــد الطــالق. نســبة النســاء ال
ــام  ــن 50% إىل 60%، ك ــع م ــالق ترتف ــد الط ــي بع ــع املعي الوض

ترتفــع

يف فرتة الزواجيف الفرتة الحالية 

الرجالالنساءاملجموعالرجالالنساءاملجموع 

410210200410210200العدد 
ً 7,22,112,412,58,814,7سهل جدا

11,06,415,620,612,325,4سهل 
23,824,523,120,615,823,4ليست بالسهل وال بالصعب

25,123,926,322,220,223,4صعب
ً 27,835,619,918,329,811,7صعب جدا

5,17,52,75,813,21,5ال توجد إجابة
100100100100100100املجموع 

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

الجدول 15. ملكية املسكن يف فرتة الزواج والفرتة الحالية وفق الجنس)%(
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قرار الزواج 
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التوقّعات الخاصة بالزواج قبل الزواج
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تــم طــرح أســئلة مختلفــة يف إطــار الدراســة للحصــول عــىل 
املعلومــات التفصيليــة فيــام يتعلّــق يتكويــن وســري مراحــل 
الــزواج. حيــث أحتــوت األســئلة املتعلّقــة بحــدوث الــزواج 
ــن أجريــت معهــم  ــزواج لألفــراد الذي عــىل الســؤال عــن ســن ال
املقابــالت، كيفيــة إتخاذهــم لقــرار الــزواج، مــا هــو مــدى 
ــزواج ومــاذا كانــت توقّعاتهــم مــن  معرفتهــم ألزواجهــم قبــل ال

ــزواج. ــل ال ــزواج قب ال

1.5. سن الزواج

ــم  ــت معه ــن أجري ــراد الذي ــبة لألف ــزواج بالنس ــن ال ــط س متوس
ــام،  ــاء 22 ع ــن زواج النس ــط س ــام. متوس ــو 25 ع ــالت ه املقاب

ــاء )%25(  ــع النس ــام. رب ــال 28 ع ــزواج للرج ــن ال ــط س ومتوس
تزوجــن تحــت ســن 18 عــام. هــذه النســبة منخفضــة أكــر لــدى 
ــزواج  ــن ال ــدالت س ــة مبع ــب الخاّص ــذه النس ــال )2%(. ه الرج
بالنســبة لألفــراد املطلّقــن تعتــرب موازيــة لنتائــج دراســات بنيــة 
األرسة الهيكليــة يف تركيــا للعــام 2011. نســبة 28% مــن النســاء 
ــت  ــال تح ــن الرج ــبة 6% م ــام ونس ــن 17 ع ــت س ــن تح تزّوج

هــذه الســن. 

ــراد  ــي لألف ــتوى التعليم ــاع املس ــع إرتف ــزواج م ــن ال ــع س يرتف
ــن  ــري متعلّم ــراد الغ ــدى األف ــزواج ل ــن ال ــط س ــن. متوس املطلّق
ــام كــام ان متوســط ســن  ــة 23 ع أو خريجــي املراحــل اإلبتدائي

ــام.  ــايل 28 ع ــم الع ــن التعلي ــن م ــراد الخريج ــزواج لألف ال

“كنــت يف عمــر األطفــال عندمــا حملــت طفــي بــن ذراعــي 
وأنــا يف عمــر 16 عــام. ســألت نفــي حينهــا هــل هــذا 
طفــي حقــاً، هــل هــذا طفــي حقيقــة ...”. )إمــرأة، منطقــة 

ــام(. إيجــة، 40 ع

ــه  ــاء أن ــن النس ــزء م ــرب ج ــرة يعت ــن مبّك ــن يف س ــبة لزواجه نس
النواحــي  مــن  “للحاميــة”  الــكايف  اإلســتعداد  لديهــن  ليــس 
ــزوج أو  ــق ال ــن طري ــك ع ــواء كان ذل ــدية س ــية أو الجس النفس

ــن. ــو يف محيطه ــن ه م

 حيــث يعتقــدن أنهــن لــن يصبحــن صامتــات بــدون ردود 
أفعــال يف مواجهــة الســلبيات التــي يعشــنها يف حالــة الــزواج يف 
ــل العنــف،  ــال أنهــن ذكــرن كفــاح األوضــاع مث ــرة. مث ســن مبّك

ــب.  ــط القري ــن املحي ــل م التدّخ

“ أنــت غــر ناضجــة، والتعرفــن شــيئاً عــن الحيــاة، ســاذجة. 
كانــت ردود أفعــايل لتكــون مختلفــة مــع زوجــي وأم زوجــي 
ــت الصمــت. ومل  ــي فضل ــات الســيئة. ولكنن ــة الترصّف يف حال
أبــوح بشــئ. لقــد كنــت أفكــر فيــام ســيقولونه. إذا كان 
ــي،  ــئ يف عق ــت كل ش ــاً لقل ــداً حالي ــع متواج ــس الوض نف
ألن ذلــك ليــس عيبــاً”. )إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 29 

عــام(.

“التســتطيعي مواجهــة العنــف، والتســتطيعي اإلجابــة عنــه. 
لقــد كنــت حامــل بطفلتــي يف ســن 18 عــام. ركلتنــي أخــت 
ــوب رشق  ــل طفــي...”. )إمــرأة، جن ــي لقت زوجــي عــىل بطن

األناضــول، 32 عــام(.

ــربون أن  ــن يعت ــن الثالث ــوا يف س ــن تزوج ــراد الذي ــص األف باألخ
ــزواج حيــث  ــا هــي الســن املناســبة لل ــي تزوجــوا فيه الســن الت
كانــوا يشــعرون باإلســتعداد للــزواج مــن الناحيــة النفســية 
ــىل  ــول ع ــز الحص ــب حاف ــد لع ــك فق ــة إىل ذل ــة. باإلضاف واملالي
األطفــال دوراً يف إتخــاذ قــرار الــزواج. كــام أن هنــاك مــن تــزّوج 
ــّدم يف  ــة التق ــط نتيج ــن يف املحي ــط مّم ــري أو الضغ ــة التأث نتيج

الســن. 

“كّنــا نداعــب بعضنــا البعــض، كّنــا نخــرج ســوية لفــرتة ثالثــة 
ــرأة،  ــال.” )إم ــىل األطف ــول ع ــب يف الحص ــا نرغ ــوام. كّن أع

ــام(. ــة إيجــة، 44ع منطق

ــا حتــى آخــر نقطــة. حتــى يحصــل هــذا وذاك. كان  “إنتظرن
لــدي أصدقــاء يف املصنــع ممــن تــزوج يف ســن 25-20 عــام. 
ــي  ــت لنف ــد قل ــا فق ــا أن ــات. أّم ــه الصعوب ــم واج جميعه
ــة  ــل، منطق ــئ”. )رج ــامل كل ش ــل إك ــزّوج قب ــن أت ــي ل أنن

ــام(. إيجــة، 37 ع

“لقــد تزوجــت يف ســن 28 عــام. أقســم أننــي ال أعتقــد أننــي 
تزوجــت مبكــراً. إذا نظرنــا إىل األمــر وفــق أمــي وأيب، فأنــا قد 
ــط،  ــض املتوس ــر األبي ــل، البح ــداً.” )رج ــراً ج ــت متأخ تزّوج

31 عــام(.

2.5. قرار الزواج 

تــم طــرح ســؤال كيفيــة إتخــاذ القــرار بالــزواج لألفــراد املطلّقــن. 
ــة  ــرق التقليدي ــق الط ــوا وف ــم تزوج ــبة 40% انه ــت نس أوضح
دون التعــرّف عــىل الزواجهــم، كــام اوضــح نســبة 45% أنــه 
تــم إتخــاذ القــرار بالــزواج وفــق إختيارهــم وقرارهــم انفســهم. 

ــل %13. ــن األه ــروب م ــق اله ــن وف ــبة املتزّوج نس

 ونســبة املتزوجــن بالطــرق التقليديــة دون التعــرّف عــىل األزواج 
ودون رضائهــم 11%. بعبــارة أخــرى، الغالبيــة العظمــى مــن 
ــراد.  ــة إلرادة األف ــروف ضاغط ــت يف ظ ــزواج متّ ــرارات يف ال الق
حيــث يكــون مــن الهــام إظهــار أوجــه اإلختــالف 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 

للمرّشــح الــذي وجدتــه األرسة مناســباً. 

“كانــت لــدي عالقــة قبــل زوجــي. حيــث كنــا مرتبطــن لفــرتة 
3 أعــوام. أنهيــت العالقــة نتيجــة خيانتــه. ولكــن جميــع مــن 
يف محيطــي كان يعلــم هــذه العالقــة لــذا كانــوا يقولــوا أنــه 
عشــيقي، وأنــه خطيبــي، وأننــي لــن اتــزّوج بعــد ذلــك. أثّــر 
عــي هــذا الوضــع كثــراً. التواجــد يف محيــط أرسة محافظــة 
لألوضــاع  تفّهــم  هنــاك  يكــن  مل  حيــث  جــداً،  مختلــف 
ــت  ــا تعب ــت عندم ــذا تزّوج ــايل. ل ــوم الح ــو يف الي ــام ه مثل
ــام،  ــرة، 62 ع ــرب مرم ــرأة، غ ــية”. )إم ــة النفس ــن الناحي م

ــة(. ــة إبتدائي ــة مرحل خريج

ــد كان  ــات... لق ــا الضغوط ــك. إنه ــول ذل ــي ق ــف ميكنن “كي
أخــي الكبــر ديكتاتــوراً... يغضــب ويــرب. تزوجــت حتــى 
أهــرب مــن الــرب. هــذا صحيــح. حتــى أنقــذ نفــي مــن 
الضغوطــات وأعيــش يف ســالم. هــذا كل مــايف األمــر”. )إمــرأة، 

ــة(. ــة إبتدائي وســط األناضــول، 40 عــام، خريجــة مرحل

“لقــد توفيــت أّمــي. وكان أيب عدوانيــاً جــداً و غاضــب. لــذا 
ــي  ــن أخت ــواره. مل تك ــون بج ــى ال أك ــي حت ــت إىل أخت ذهب
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الجدول 16. سن الزواج بالتوافق مع الخصائص السكانية الدميوغرافية املختلفة)%(

غالبيــة األفــراد الذيــن تزّوجــوا يف ســن مبّكــرة قبــل 20 عــام 
ــدى  ــص ل ــزواج باألخ ــىل ال ــداً ع ــاراً ج ــوا صغ ــم كان ــربون أنه يعت
ــن  ــن املمك ــون م ــر اليك ــذا العم ــرن أن يف ه ــث ذك ــاء. حي النس
ــك  ــخصية ناهي ــه الش ــه وتوقّعات ــىل متطلّبات ــرّف ع ــخص التع للش
ــات الخاصــة بالطــرف اآلخــر. كــام أرشن  ــات واملتطلّب عــن التوقّع
إىل أنــه عنــد النظــر إىل املــايض يف يومنــا الحــايل يتضــح لهــن أنهــن 
تزّوجــن دون أن يكــون لديهــن أدىن فكــرة عــن ديناميكيــة الــزواج. 

يف القصــص التــي تــم روايتهــا ذكــرن أنهــن تزّوجــن دون أن يكــّن 
ــة  ــف واملســؤوليات الداخلي ــص بالوظائ ــام يخت عــىل إســتعداد في
ــزواج دون  ــة ال ــدم نتيج ــعر بالن ــراد يش ــن األف ــزء م ــزواج. ج لل
ــة حيــث  ــة. باألخــص يف املناطــق الريفي ــاة التعليمي ــة الحي مواصل
يتــم التشــجيع عــىل الــزواج يف ســن مبّكــرة بإعتبــاره مــن املعايــري 
ــد مــن األفــراد أرشن إىل زواجهــن دون أن  ــإن العدي ــة ف اإلجتامعي

يتــم ســؤالهن عــن رأيهــن. 

“عمــر 18 عــام كان مبّكــراً جــداً. مل أكــن أعــرف مــا هــو وســط 
ــد  ــر. عن ــي أك ــم وع ــال لديه ــايل األطف ــا الح ــزواج. يف وقتن ال

زواجــي كنــت أعــرف أن الحمــل يحــدث عــن طريــق تبــادل 
ــالت فقــط”. )إمــرأة، غــرب مرمــرة، 36 عــام(.  القب

“عمــر 14 عــام كان ســن مبّكــرة جــداً عــىل الــزواج. يف عمــر 
14 عــام يلعــب االطفــال، إاّل أننــي كنــت يف مرحلــة الــزواج يف 
تلــك الســن. كان عــّي أن أكمــل مدرســتي عــىل األقــل. لدينا يف 
قريتنــا تقليــد بأنــه اليتــم طلــب الفتــاة إذا تجــاوزت عمــر 20 
عــام. ألنهــا تكــون ناضجــة والتقــل عــىل الفــور ويكــون مــن 
ــاة بعمــر  ــا. ولكــن عندمــا تكــون الفت الصعــب التعامــل معه
أقــل مــن 20 عــام فإنــه يتــم التحّكــم فيهــا كــام هــو الحــال 
يف التحكــم يف األطفــال”. )إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 36 

عــام(. 

ــاً مل أكــن ألتــزوج قبــل  “إذا كان نفــس الوضــع متواجــداً حالي
ــع  ــدت م ــد تواع ــل، لق ــن قب ــرت م ــام أخ ــام. ك ــن 30 ع س
زوجــي لفــرتة 3 أعــوام، وتزوجــت يف ســن 22 عــام. لقــد 
كنــت طفلــة وكان هــو طفــل أيضــاً... وكأننــا كّنــا نلعــب لعبــة 

ــام(.  ــرة، 39 ع ــرأة، رشق مرم ــزواج”. )إم ال
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ترغــب يب ألنهــا متزوجــة. زوجــي هــو أول مــن حــر لطلــب 
ــي  ــس ألنن ــخص. لي ــن أول ش ــزواج م ــررت لل ــزواج. إضط ال
طلبــت ذلــك ولكــن ألننــي أحسســت بالرغبــة يف اللجــوء إىل 
ــام، خريجــة  ــرأة، وســط األناضــول، 39 ع ــكان آخــر.” )إم م

ــة(. ــة ثانوي مرحل

ــاد  ــد أف ــال فق ــع الرج ــت م ــي متّ ــالت الت ــبة للمقاب ــا بالنس أّم
الرجــال بــأن أرسهــم هــي التــي رغبــت يف زواجهــم، وأنــه 
تــم توجيههــم إىل تكويــن األرسة حتــى أن األرسة هــي التــي 
ــزواج  ــرار ال ــذوا ق ــث إتخ ــم. حي ــة عنه ــة بالنياب ــارت الزوج إخت
وفــق التشــجيع مــن األرسة دون فرصــة التعــرّف عــىل زوجاتهــن 
الســابقات. هــذا الوضــع ليــس بأصحــاب املســتوى العلمــي 
املنخفــض فقــط وإمنــا الرجــال مــن أصحــاب املســتوى العلمــي 

املرتفــع أيضــاً تعرّضــوا للضغــوط يف الــزواج مــن األرسة. 

ــا شــباباً يف ذلــك الوقــت. مل  “كانــت شــخصيتها متســقة. وكّن
ــا البعــض يف الخــارج.  ــا التحــّدث مــع بعضن يكــن يف مقدورن
كــام ان األرسة رغبــت يف زواجنــا. قالــوا أنهــا فتــاة مــن أرسة 
ــج  ــك..” )رجــل، إســطنبول، 57 عــام، خري محرتمــة وغــر ذل

ــة متوســطة(. مرحل

“كانــت أرسيت متــارس الضغوطــات كثــراً. أظــن أن هــذا االمــر 
ــوال  ــزوج ل ــن ألت ــا مل أك ــه. رمب ــعر ب ــراً دون أن أش كان مؤث
ــبة  ــداً بالنس ــيئاً بعي ــزواج كان ش ــك ألن ال ــات وذل الضغوط
ــتر(. ــج ماجس ــام، خري ــول، 45 ع ــط األناض ــل، وس يل...”. )رج

“... مل أرى زوجتــي أبــداً خــالل فــرتة طلــب الــزواج. عندمــا 

ــل  ــه يجــب أن أرى الزوجــة قب ــول ان ــت أق ــاً كن ــت عازب كن
الــذي  الشــخص  أن  أقــول  كنــت  حيــث  القــرار،  إتخــاذ 
ــض  ــا البع ــب بعضن ــن مل نطل ــاً. نح ــيكون هام ــأتزوجه س س
ولكننــا مل نســتطع رفــض طلــب األرسة. ومل نســتطع مواجهــة 
ــام،  ــار يف األرسة”. )رجــل، شــامل رشق األناضــول، 40 ع الكب

ــة(. ــة إبتدائي ــج مرحل خري

3.5. التعــّرف عىل الزوج قبل الزواج 

عنــد تقييــم مراحــل الــزواج متـّـت أيضــاً مناقشــة مراحــل الوقــت 
الــذي قضــاه االزواج قبــل الــزواج مثــل فــرتة التعــرّف، الخطبــة. 
أكــر مــن النصــف بقليــل )56%( مــن األشــخاص الذيــن أجريــت 
ــالت ذكــروا انهــم قضــوا فــرتة تعــارف مــع االزواج  معهــم املقاب
لفــرتة 1-2 عــام قبــل الــزواج. مــن الناحيــة األخــرى فقــد أوضــح 
ــن انهــم مل يقضــوا أي وقــت مــع  ــراد املطلّق نســبة 9% مــن األف
أزواجهــن قبــل الــزواج. فــرتة قضــاء الوقــت مــع الــزوج يف 
األفــراد الغــري متعلّمــن أو خريجــي املراحــل اإلبتدائيــة منخفضــة 
مبتوســط 1,4 عــام. نســبة األفــراد الذيــن مل يتعرّفــوا عــىل األزواج 
التعليــم  النســبة يف خريجــي  أّمــا   .%12 يف هــذه املجموعــة 

العــايل فهــي منخفضــة جــداً )%1(. 

مــن الناحيــة األخــرى فــإن فــرتة التعــرّف التــي يقضيهــا االزواج 
معــاً قبــل الــزواج ليــس بالــرورة أن تحمــل الــرشوط املناســبة 
لتوفــري التعــارف بــن االزواج دامئــاً. حيــث يظهــر أن غالبيــة 
ــزواج مل يســتطيعوا  ــل ال األزواج الذيــن قضــوا فــرتة للتعــارف قب
ــكل  ــارف بش ــر التع ــي توف ــة الت ــة العميق ــىل العالق ــول ع الحص
ــزواج  ــل ال ــراد قب ــا األف ــي يقضيه ــرتة الت ــزواج. الف ــل ال كايف قب

توفــر فرصــة التعــرّف عــىل الشــخص بشــكل أفضــل إاّل أنــه يظهــر 
ــواع  ــى يف أن ــداً حت ــدودة ج ــون مح ــن أن تك ــات ميك أن العالق
ــص  ــن القص ــزء م ــة. ج ــرتات طويل ــتمر لف ــي تس ــات الت العالق
التــي متــت روايتهــا توّضــح أنــه حتــى إذا كانــت فــرتات التعــارف 
التواصــل  تتميّــز مبحدوديــة  أن  فإنــه ميكــن  فــرتات طويلــة 
مثــل عــدم التحــّدث، التواصــل مــن عــىل البعــد او عــن طريــق 
النظــرات، إرســال األخبــار عــن طريــق اآلخريــن، التخاطــب عــن 
ــداً. ــرية ج ــرتات قص ــث لف ــائل او الحدي ــف أو الرس ــق الهات طري

ــا  ــي قضوه ــارف الت ــرتة التع ــارت إىل ف ــة أش ــرأة مطلّق ــال إم مث
ــا  ــدم معرفته ــي أوضحــت ع ــزواج والت ــل ال ــوام قب ــرتة 10 أع لف

ــارات: ــذه العب ــزواج به ــل ال ــا قب بزوجه

ــط. مل  ــذة فق ــن الناف ــض م ــا البع ــر إىل بعضن ــا ننظ ــداً. كّن  “أب
يكــن أيب مينــح اإلذن للخــروج. مل يكــن هنــاك وقــت ألعرفــه. كّنــا 

نتحــدث يف الطريــق مــن خــالل الهــرب بعيــداً عــن األعــن. وكنــا 
نرســل الرســائل. هــذا كل مــايف األمــر”. 

“مل نقــي الوقــت معــاً. وإمنــا كان الحديــث دامئــاً عــر 
اجــرة  دفعنــا  أننــا  أظــن  كثــراً.  نتحــدث  كنــا  الهاتــف. 
الهاتــف مثــل أجــرة أثــاث املنــزل.” )إمــرأة، غــرب األناضــول، 

34 عــام(.

أفــادوا  الذيــن  والرجــال  النســاء  مــن  العظمــى   الغالبيــة 
هــم  الــزواج  قبــل  الــزوج  عــىل  يتعرّفــوا  او  يــروا  مل   أنهــم 
هنــاك  ان  كــام  التقليــدي.  بالشــكل  تزّوجــوا  الذيــن   مــن 
 البعــض مّمــن أفــاد أنــه مل يكــن هنــاك وقــت تــم قضائــه 
الخطبــة.  أو  التعــارف  فــرتة  يف  ذلــك  كان  ســواء   معــاً 
الــزواج  الــزوج يــوم  أنــه رأى  البعــض اآلخــر أفــاد   كــام أن 

فقط.

مل يلتقيا أبداً قبل العدد 
الزواج

 1سنة أو أقل ) 12 
املتوسط )بالسنة(املجموعأكرث من 3 سنة1 – 2 سنةشهرا أو أقل(

4108,515,656,119,81001,6املجموع

الجنس

2109,513,355,721,41001,6النساء

2007,518,056,518,01001,7الرجال

العمر

1155,214,858,321,71001,5سن 34 فام دون 

2959,815,955,319,01001,7سن 35 فام فوق 

التعليم

22412,116,557,613,81001,4بدون تعليم – تعليم إبتدايئ

1166,012,956,025,01001,8تعليم ثانوي

701,417,151,430,01002,1تعليم عايل

فرتة الزواج

677,513,455,223,91001,7أقل من 3 سنة 

4519,819,656,913,71001,7 – 5 سنة 

6977,217,554,620,61001,7 – 10 سنة 

1959,214,456,919,51001,6أكر من 10 سنة 

الجدول 18. الفرتة بني التعرّف عىل الزوج والزواج 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
ال توجد 

إجابة
املجموع

41033,411,229,811,012,71,50,5100املجموع 

الجنس

21028,113,330,516,210,01,40,5100النساء

20039,09,029,05,515,51,50,5100الرجال

العمر

10538,36,129,611,311,33,50,0100سن 34 وأقل

 49 – 3523827,714,331,910,914,70,40,0100

5747,48,821,110,57,01,83,5100سن 50 فام فوق

التعليم

22420,512,133,516,515,60,90,9100بدون تعليم – تعليم إبتدايئ

11637,910,329,36,913,81,70,0100تعليم ثانوي

7067,110,018,60,01,42,90,0100تعليم عايل

الجدول 17. قرار الزواج بالتوافق مع الخصائص السكانية الدميوغرافية املختلفة )%(

ــزواج. أرسيت بحثــت عنــه ووجــدوه.  “مل أكــن أعرفــه قبــل ال
رشق  شــامل  )رجــل،  زواجنــا”.  عنــد  مــرة  اول  تقابلنــا 

45 عــام(. األناضــول، 

ــد  ــان موع ــه. ح ــن أعرف ــر. مل أك ــم باألم ــىل عل ــن ع “مل أك
الــزواج. ذهبــت. رأيــت وجــه زوجــي بعــد أســبوع”. )إمــرأة، 

إســطنبول، 29 عــام(. 

نخــرج  مل  لشــهرين.  الخطبــة  فــرتة   “إســتمرت 
واحــدة  ملــّرة  ولــو  الخــارج  يف  ونجلــس   ســوياً 
وســط  )رجــل،  الفــرتة”.  هــذه   خــالل 

األناضول، 30عام(.
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ــد يف  ــاره فيتواج ــق إختي ــزّوج وف ــه ت ــاد أن ــن أف ــبة مل ــا بالنس اّم
هــذا النــوع مــن األفــراد مــن إتخــذ قــرار الــزواج يف فــرتة قصــرية 
باإلضافــة إىل اإلشــارة إىل أنــه مل يتــم منــح األولويــة لتعــرّف 

ــزواج.  ــل ال ــرتة قب ــم البعــض يف الف ــىل بعضه ــراد ع األف

ــد كان  ــارف لحــوايل خمســة أشــهر. لق ــرتة التع “إســتمّرت ف
رجــالً أراه مــن مســاء آلخــر. لقــد كنــت أســكن يف الداخليــة. 
وكان هــو يســكن مــع أرستــه. تزّوجــت الرجــل الــذي كنــت 
أراه 2-1 ســاعة يف املســاء عنــد الخــروج مــن املدرســة ولفــرتة 
5 أشــهر. طبعــاً مل يكــن نفــس الرجــل ... لقــد تزّوجــت 
ــب  ــاك جوان ــت هن ــن كان ــط، ولك ــه فق ــذي رأيت ــل ال الرج
ــط، 30  ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح ــا...”. )إم ــرى مل أراه أخ

عــام(.

ــاك  ــن هن ــام. مل يك ــة 1 ع ــرتة الخطب ــت ف ــم إنقض ــه ث “رأيت
فــرتة التعــارف أو الصداقــة كــام هــو الحــال يف الشــباب 
اليــوم. كّنــا نتقابــل بــن الحــن واآلخــر خــالل فــرتة الخطبــة. 
ــام(. ــة، 54 ع ــة إيج ــل، منطق ــر...” )رج ــايف األم ــذا كل م ه

ــب  ــرب / التهري ــق اله ــوا وف ــن تزّوج ــراد الذي ــبة لألف ــا بالنس أّم
ــل  ــزوج قب ــىل ال ــرّف ع ــر يف التع ــت أك ــم وق ــون لديه ــه يك فإن
ــرتة  ــراد هــو ف ــرب بالنســبة لألف ــار وضــع اله ــم إعتب ــزواج. يت ال
التعــارف مبعنــى انــه الوضــع “الــذي يكــون فيــه رضــاء مــن الفــرد 
ــر  ــرى يظه ــة أخ ــن ناحي ــن األرسة”. م ــاء م ــد الرض ــدون تواج ب
أيضــاً أنــه اليتــم منــح فرصــة لفــرتة التعــارف باملســتوى املطلــوب 
يف حالــة املناطــق أو األرس التــي تنظــر إىل العالقــة قبــل الــزواج 
ــن حــاالت الخطــف  ــأ يف الحــاالت االخــرى م ــلبي. أم بشــكل س
واإلحتجــاز فــإن قــرار الــزواج اليتــم أخــذه بالرضــاء بــن الطرفــن. 

“يف القريــة. حيــث الجهالــة ... كّنــا نتحــدث. بشــكل طفــويل 
... تقابلنــا لفــرتة 1 شــهر. كان هــو أول شــخص أتحــدث 
معــه. وقــد إســتطاع أن يهّربنــي بشــكل مــا ...” )إمــرأة، 

ــام(.  ــرة، 31 ع ــرب مرم غ

“اآلن يكــون مــن الــروري أن يتعــّرف اإلنســان عــىل اآلخــر. 
طبعــاً نحــن تحّدثنــا يف الهاتــف فقــط لفــرتة ســتة أشــهر. مل 
نتحــدث وجهــاً لوجــه. ولكــن كل شــئ حــدث فجــأة. عندمــا 
قلــت لهــا خذينــي معــك طبعــاً إستســلمنا للحــامس يف تلــك 
اللحظــة. لحظــة غفلــة... ذهبــت معهــا، وحصلــت مــا كنــت 

أريــده ... “ )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 39 عــام(.

“ليــس لدينــا فــرتات تعــارف يف مناطقنــا. وذلــك وفقــاً 
ــد.  ــكان واح ــه يف م ــد مع ــك التواج ــة. الميكن ــد القري لتقالي

ومل يكــن يتــم إرســال الفتيــات إىل أماكــن كثــرة. حيــث 
يجــب تواجــد األم أو األب لنذهــب إىل البقــال أو املدينــة أو 
ــا  ــف ولكنه ــت مــع زوجــي عــر الهات ــاً تحدث التســوق. طبع
كانــت لفــرتة شــهر. فــرتة شــهر واحــد فقــط. مل نتواجــد 
بجــوار بعضنــا البعــض بشــكل آخــر”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 

ــام(. 36 ع

“واللــه أنــا مل أتعــّرف عليــه، هــو الــذي رآين وأُعجــب يب 
وأختطفنــي. شــئ غايــة يف الســخافة. مل أكــن أعرفــه. مل 
ــب  ــق أو ح ــاك عش ــن هن ــارف. مل يك ــرتة تع ــاك ف ــن هن يك
... إحتجــزين لفــرتة خمســة أيــام بعــد ذلــك تــم تدّخــل األرس 
ثــم وجــدت نفــي يف مرحلــة الــزواج...” )إمــرأة، إســطنبول، 

ــام(.  38 ع

بإختصــار، يُعتقــد أن جــزء كبــري مــن األفــراد املطلّقــن مل يتعرّفــوا 
عــىل أزواجهــم بالشــكل الــكايف قبــل الــزواج. أحــد املــرّبرات لهــذا 
ــزواج  ــل ال ــزوج قب ــة الوقــت املحــدود مــع ال الوضــع هــي متضي
ــو  ــر فه ــرّبر اآلخ ــا امل ــه. أّم ــاً لوج ــاء وجه ــزواج دون اإللتق أو ال
ــر  ــرف اآلخ ــي للط ــه الحقيق ــار الوج ــن إظه ــه الميك ــاد أن اإلعتق
ــة. باإلضافــة إىل  ــة تواجــد فــرتة التعــارف أو الخطب حتــى يف حال
ــه الميكــن معرفــة الشــخص قبــل  ــح إفــادات بأن ــم توضي ــك ت ذل

التواجــد معــه والعيــش معــه يف منــزل واحــد.

ــا  ــك ألنن ــي وذل ــت زوجت ــرف أو عرف ــي مل أع ــدت أنن “إعتق
ــذي أعــاين  ــرى مــرض الــرصع ال ــاً لوجــه. مل ت مل نلتقــي وجه
منــه. كانــت ترتكنــي وتذهــب دامئــاً 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 
ــق التســّوق مــع بعضكــم  ــزل. يكــون التعــّرف وف نفــس املن
ــاة مــع بعضكــم البعــض. مــا  البعــض، إعــداد الطعــام والحي
ــياء  ــدم تواجــد هــذه األش ــة ع ــه يف حال ــن معرفت ــذي ميك ال
 ”! ســاعة   2-1 قصــرة  لفــرتات  بعــض  بجــوار  والتواجــد 

ــام(. ــة إيجــة، 62 ع )رجــل، منطق

“لقــد قلــت لــه أننــي ال أحــب الغــرة أبــداً وهــو قــال أنــه 
ــّرات ألرى  ــدى امل ــرت يف إح ــزواج نظ ــد ال ــداً. بع ــر أب اليغ
أن هــذا الرجــل ليــس هــو نفــس الرجــل الــذي تزوجتــه. مل 
يكــن يســمح يل حتــى بالخــروج إىل الرشفــة”. )إمــرأة، البحــر 

ــام(. ــض املتوســط، 47 ع األبي

ــا  ــا وتبادلن ــا البعــض مــّرات مختلفــة. كتبن ــا بعضن “لقــد رأين

الرســائل. هــل ميكــن أن يتعــّرف شــخص عــىل اآلخــر يف فــرتة 
شــهر؟” )إمــرأة، غــرب البحــر األســود، 36 عــام(.

4.5. التوّقعــات الخاصة بالزواج قبل الزواج 

تقييــامت األفــراد املطلّقــن فيــام يختــص بالتوقّعــات قبــل الــزواج 
ــص  ــع باألخ ــن يف املجتم ــن الجنس ــري ب ــر يف املعاي ــا تظه جميعه

التفريــق بــن الجنســن.

ــون  ــزواج تك ــن ال ــال م ــات الرج ــارات أخــرى، معظــم توقّع بعب
ــن  ــتقلّة ع ــد املس ــكن والتقالي ــة املس ــار رعاي ــتقاللية بإعتب اإلس
اإلحتياجــات  عــن  اإلشــارة  إىل  باإلضافــة  العلمــي  املســتوى 
ــا النســاء فيــرشن إىل عــامل مــن املشــاعر والعواطــف  الخاّصــة أّم

ملــئ بالقيمــة والتوقّعــات. 

“مــا الــذي ميكــن أن يرغــب بــه اإلنســان، يرغــب يف الســالم 
عنــد العــودة إىل املنــزل، الطعــام، النظافــة...” )رجــل، البحــر 

األبيــض املتوســط، 53 عــام(.

تنظيــم  الــزواج...  مــن  التوقّعــات  مــن  العديــد  “هنــاك 
ــة...”  ــال، النظاف ــة األطف ــزوج، رعاي ــق ال ــب طري ــزل، ترقّ املن

عــام(.   40 )رجــل، رشق مرمــرة، 

ــل  ــال! أق ــبيل املث ــىل س ــزل ع ــة املن ــه رّب ــذي تصنع ــا ال “م
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 األناضــول، 27 

عــام(. 

ــة ومشــاركة  ــاة هــو الحــب وأن تكــون محبوب ــم كل فت “حل
الوحــدة..” )إمــرأة، وســط األناضــول، 54 عــام(

ــي ســأكون ســعيدة عــىل  ــت أعتقــد أنن ــاة مختلفــة. كن “حي
الــدوام. بتواجــد شــخص بجــواري دامئــاً ... كنــت أحّبــه جــداً، 
وكنــت أعتقــد أنــه يحبنــي جــداً. كنــت أقــول أننــي ســأحب 
كثــراً، وســأكون ســعيدة جــداً، وســيكون لــدي أطفــال، 
ــام(. ــرة، 25 ع ــرب مرم ــرأة، غ ــة”. )إم ــتكون يل أرسة جميل وس

“مثــي كمثــل كل إمــرأة تحلــم بالحيــاة األكــر ســعادة األكــر 
ســالم. حيــث يجــب عليــك الذهــاب مــع زوجــك إىل الســاحل 
ممســكن بأيــدي بعضكــم البعــض. أو تنــاول الطعــام يف 
ــط، 36  ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح ــية”. )إم ــة رومانس وجب

عــام(.

ــل  ــارات محسوســة مث ــات إىل عب أشــار الرجــال يف خــالل التوقّع
الحاجــة إىل الســالم والوئــام. كــام أن جــزء نــادر أفــاد عــن 
التوقّعــات العاطفيــة مثــل الحــب، اإلرتبــاط والصداقــة. الجديــر 
باإلشــارة الصــورة التــي يرســمها الرجــال الذيــن أجريــت معهــم 

ــه. ــىل الوج ــامة ع ــتقبله باإلبتس ــي تس ــة الت ــالت للزوج املقاب

“قلــت لهــا كل مــا عليــك فعلــه هــو إظهــار الوجــه املبتســم 
ــام يف املنــزل وليــس شــيئاً آخــر”  ــة األطفــال! أريــد وئ ورعاي

)رجــل، شــامل رشق األناضــول، 28 عــام(.

“مــا أتوقعــه مــن الزوجــة هــو املحبة والوئــام! دون الشــكوى 
املتكــررة”. )رجــل، رشق مرمــرة، 41 عــام(.

“أن تســتقبلني مبرحبــاً بــك بوجــه مبتســم مــع الرعايــة عنــد 
ــاك مشــكلة إذا مل تعــد  ــن يكــون هن العــودة مــن العمــل. ل
ــب الطعــام مــن الخــارج.  ــا طل ــوم. ميكنن الطعــام يف ذاك الي
يكــون مــن املهــم إظهــار اإلعتنــاء واإلهتــامم ...”. )رجــل، 36 

ــان( ــام، ف ع

“إذا كنــت قــد تزوجــت يف ســن 17 فإننــي أرغــب يف أن 
ــى  ــامت. مبعن ــى امل ــى حت ــن 70 مبعن ــى س ــاً حت ــون مع نك
األبيــض  البحــر  )رجــل،   .”... طويلــة  لفــرتة  معــاً  البقــاء 

40 عــام(. املتوســط، 

ــد  ــك عن ــاً ب ــول يل مرحب ــرأة تق ــو إم ــه ه ــب ب ــا أرغ “كل م
العــودة إىل املنــزل. محرتمــة، تســتدعي اإلحــرتام، محّبــة، 
ناعمــة... كل الرجــال يرغبــون يف نفــس الشــئ”. )رجــل، 

غــرب البحــر األســود، 53 عــام(.

إحــدى التوقّعــات االخــرى لألفــراد مــن الــزواج هــي تغيــري 
ــزواج.  ــالل ال ــن خ ــم م ــا يف حياته ــوب فيه ــري املرغ ــاع غ األوض
حيــث أن معظــم النســاء الذيــن أجريــت معهــن املقابــالت 
يعرّفــن عــن هــذا الوضــع بشــكل عــام بالهــروب والتخلّــص 
ــال  ــبة للرج ــا بالنس ــابهه أّم ــور املش ــات األرسة واألم ــن ضغوط م
فيكــون الوضــع يف إكــامل النواقــص التــي يشــعرون بهــا أو توفــري 

اإلســتقرار يف الحيــاة. 

“مل تكــن حيــايت منتظمــة يف ذلــك الوقــت. وددت يف الحصــول 
عــىل قليــل مــن النظــام. كانــت عــي آثــار الرسعــة والعجلــة 
ــه يجــب ان  ــت أن ــذا قل ــن. ل ــة وســن العرشي ــق العزوبي وف
أتوقــف قليــالً. أعيــش حيــاة املنــزل، أحــر إىل املنــزل، ليكــن 
لــدي املحّبــة والوئــام يف املنــزل، مــع الحســاء يف الوعــاء، 
ــل  ــراً . مث ــأرسيت كث ــط ب ــة. دون أن أرتب ــيل يف املاكين والغس
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أيب وأمــي ...” . )رجــل، غــرب البحــر األســود، 46 عــام(.

ــر  ــه األث ــذا كان ل ــهيد. ه ــط. أيب ش ــىل أيب ق ــّرف ع “مل أتع
الكبــر يف تأســيس األرسة...” )رجــل، إســطنبول، 31 عــام(.

ــة  ــد الحري ــع تحدي ــات. م ــة بالضغوط ــن يف أرسة مليئ “ترتب
بالكامــل. دون الحصــول عــىل أي حريــة. اليرغبــون حتــى يف 
ــل عــىل الرغــم  ــال لرجــل بخي ــم .. أطف حصــويل عــىل التعلي
مــن أنــه غنــي ... تقرأيــن يف ظــروف محــدودة. لــذا تفكريــن 
ــر. عــىل األقــل  ــزواج ســيكون أفضــل بكث يف أول االمــر أن ال
اليوجــد رضب، اليوجــد شــتائم أو إحتقــار. اليوجــد هــذا 
النــوع مــن الضغــوط. تفكريــن يف أنــك ســتدخلن إىل وســط 

ــام(. ــة، 44 ع ــة إيج ــرأة، منطق ــل هــذا”. )إم مث

“كان هــديف الوحيــد هــو التخلّــص مــن ضغــوط األرسة. 
ــط  ــرأة، وس ــا”. )إم ــت منه ــي تخلّص ــول أنن ــت أق ــث كن حي

40 عــام(. البحــر األســود، 

جــزء مــن األفــراد املطلّقــن أفــادوا بأنهــم مل يكونــوا عــىل مســتوى 
كامــل مــن النضــج يف تلــك الفــرتة فيــام يختــص بتوقّعاتهــم مــن 
ــرة أو  ــرتات مبّك ــوا يف ف ــن تزّوج ــراد الذي ــص األف ــزواج. باألخ ال
قبــل ســن 18 عــام حيــث يــرّصح هــذا الجــزء بعبــارات رصيحــة 

بانــه مل يكــن لديهــم النضــج للتوقّعــات.

يكــن  مل  أطفــاالً.  كنــا  لقــد   .. شــئ  أي  هنــاك  يكــن  “مل 
أن  قبــل  تزوجنــا  لقــد   ... شــئ  معرفــة  مقدورنــا   يف 
أدخــل يف ســن 15 عــام”. )رجــل، غــرب البحــر األســود، 62 

عــام(. 

ــي  ــى أنن ــة. مبعن ــاء الخطب ــام أثن ــت يف ســن 16 ع ــد كن “لق
محيــط  يف  يتزوجــون  األصدقــاء  تريــن  طفلــًة...   كنــت 
منطقــي  بشــكل  التفّكريــن  وبالتــايل  يخطبــون   القريــة. 
أبــداً... ال أعلــم مــاذا ميكــن أن يفكــر اإلنســان يف تلــك الســن 
ــن  ــان م ــه اإلنس ــن أن يتوقع ــذي ميك ــا ال ــل؟ م ــك العق بذل
الــزواج يف تلــك الســن؟”. )إمــرأة، وســط األناضــول، 30 

عــام(.

ــك الســن.  ــي أن أتوقعــه يف تل ــاذا ميكنن ــم م ــة مل أعل “حقيق
لقــد قلــت نعــم فقــط. حيــث قلــت أنــه لــدي منــزيل الخــاص 
ــي  ــن زوج ــىل اإلذن م ــل ع ــوف أحص ــداً وس ــن اآلن فصاع م
ــة إيجــة، 42  ــرأة، منطق ــس مــن أيب. الســن 17 ...”. )إم ولي

عــام(. 

ــت معهــم  ــن أجري ــن الذي ــراد املطلّق ــم طــرح األســئلة إىل األف ت
ــة إىل  ــزواج باإلضاف ــل ال ــات قب ــص بالتوقّع ــام يخت ــالت في املقاب
ــن  ــزء م ــد ج ــزواج. يعتق ــن ال ــابقن م ــم الس ــات أزواجه توقّع
الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت أن توقّعــات زوجاتهــن 
ال ســابقات مــن الــزواج تنحــرص جميعهــا يف التوقعــات املاديــة. 
أّمــا النســاء فقــد أرشن إىل التقييــم فيــام يختــص بتوقّعــات 

ــة.    ــر حيادي ــكل أك ــن بش أزواجه

“كان لديهــا توقّعــات كبــرة فيــام يختــص بالنواحــي املاديــة، 
طلبــت ســيارة فأشــرتيتها لهــا. طلبــت منــزالً فأشــرتيته... مــا 
ــا  ــي. أن ــي عن ــى تصفح ــاً حت ــه أيض ــي أن أفعل ــذي ميكنن ال
ــرة، 51  ــرب مرم ــل، غ ــال”. )رج ــىل كل ح ــاً ع ــت مصنع لس

عــام(.

“ألنهــا تعّرضــت إىل املصاعــب وفــق بنيــة أرستهــا فقــد 
ــل  ــن أج ــامن م ــي ض ــى أنن ــف. مبعن ــي موظ ــي ألنن فّضلتن
الناحيــة  مــن  توقّعــات  لديهــا  كانــت  ألنــه  املســتقبل. 

عــام(.  32 األناضــول،  جنــوب رشق  )رجــل،  املاديــة”. 

“لقــد كانــت تقــول يل ليكــن لدينــا عمــل بالتأمــن ولنذهــب 
إىل املدينــة. بهــذا الســبب ذهبــت إىل املدينــة وعملــت 
ــش يف  ــود العي ــت ت ــا كان ــى أنه ــن. مبعن ــرتة عام كحــارس لف
ــام(. ــول، 49 ع ــوب رشق األناض ــل، جن ــة”. )رج ــاة املدين حي

“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 فيــام 
ــم..”  ــزل الســعيد واملنظّ ــت يف املن ــه كان ــإن توقعات بينهــام ف

)إمــرأة، وســط األناضــول، 37 عــام(

“توقعاتــه أيضــاً كانــت مشــابهه. تكويــن األرسة، الــزواج، 
ــك”.  ــب يف ذل ــد كان يرغ ــتقرار. لق ــام واإلس ــيس اإلنتظ تأس

ــام(. ــط، 31 ع ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح )إم

أجريــت  الذيــن  األفــراد  أن  يظهــر  األخــرى  الناحيــة   مــن 
واضحــة  وإفــادات  عبــارات  لهــم  كانــت  املقابــالت  معهــم 
توقّعــات  عــن  شــئ  قــول  دون  بتوقّعاتهــم  يختــص   فيــام 
الوحيــد  املنظــور  املــرّبر يف  يكــون  الســابقن. حيــث   األزواج 
يف  رمّبــا  اآلخــر  الطــرف  توقّعــات  إدراك  دون   للــزواج 
الــزواج.  قبــل  اآلخــر  الطــرف  عــىل  الــكايف  التعــرّف   عــدم 

كــام يظهــر أن عــدم توافــر اإلدراك بــن الطرفــن يــؤدي إىل 
ــزواج.  ــرتة ال ــالل ف ــن خ ــن الزوج ــوح ب ــل املفت ــان التواص نقص

“أعلــم ... يظــن اإلنســان أن هــذا تشــابه ولكــن عنــد رؤيــة 
الترصفــات ... ال أعلــم ...” )رجــل، شــامل رشق األناضــول، 

ــام(. 45 ع

أن  غالبــاً  يتوقعــه.  كان  الــذي  م  أعلــم   “ال 
الــذي  الشــخص  مــع  مجتمعــاً  ســعيداً،   يكــون 
بعــد  تغــرت  فكرتــه  أن  أظــن  ولكــن   يريــده 
عــن  يحــي  شــخصاً  يكــن  مل  أعلــم.  ال   ذلــك. 
مرمــرة،  غــرب  )إمــرأة،  كثــراً”.   مشــاعره 

39 عام(.
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يف هــذا القســم متــت مناقشــة مــدى تلبيــة أو عــدم تلبيــة 
توقّعــات األفــراد مــن الــزواج. كــام تــم توضيــح أنــواع املشــاطل 
ــن  ــة ب ــل العالق ــع تحلي ــالق م ــي بالط ــي تنته ــات الت يف الزيج
املشــاكل يف الــزواج وأســباب الطــالق. تــم أيضــاً توضيــح أســباب 
الطــالق التــي تعتــرب الهــدف الرئيــيس مــن هــذه الدراســة بشــّكل 
ــم يف القســم األخــري إســتعراض  ــام ت ــل يف هــذا القســم. ك مفّص
ــرار  ــذ لق ــخص املتّخ ــرّب الش ــالق، تق ــرتة الط ــل ف ــن مراح كل م
الطــالق وتقــرّب الــزوج مــن قــرار الطــالق، العوامــل التــي تــؤدي 
ــد  ــزوج بع ــع ال ــة م ــرار الطــالق، العالق ــد ق إىل تســهيل أو تعقي
قــرار الطــالق، أســاليب التعامــل مــع العواطــف يف مرحلــة 

ــم.  ــات الدع الطــالق وآلي

1.6. تقييــم مرحلة الزواج 

1.1.6. تلبيــة التوّقعات من الزواج 

تــم إســتعراض توقّعــات األفــراد مــن الــزواج يف القســم الخامــس 
ــد  ــا إذا كان ق ــؤال م ــه س ــم توجي ــد ت ــم فق ــذا القس ــا يف ه أّم
تــم تلبيــة أو عــدم تلبيــة هــذه التوقّعــات حيــث تــم التحقيــق 
ــا  ــألزواج وم ــة ل ــت مرضي ــي كان ــاط الت ــي النق ــق يف نواح بعم
ــن األزواج.  ــات ب ــة التوقّع ــا تلبي ــم فيه ــي مل يت ــاط الت هــي النق
يف معظــم املقابــالت التــي أجريــت مــع األفــراد يشــري األفــراد إىل 
عــدم تحقــق التوقّعــات الخاصــة بهــم مــن الــزواج. عــدم تحقــق 
ــزواج يحــدث وفــق العديــد  ــات الخاصــة باألفــراد مــن ال التوقّع
ــىل  ــا ع ــم ذكره ــي يت ــباب الت ــواع األس ــر أن ــباب، أك ــن األس م
ــدم  ــادل، ع ــرتام املتب ــب واإلح ــد الح ــدم تواج ــايل: ع ــو الت النح
ــدم  ــل وع ــدم التواص ــد األزواج، ع ــن أح ــاالة م ــامم والالمب اإلهت

ــة.  ــات املاديّ ــد اإلمكاني تواج

كنــت  لقــد  اإلطــالق،  التوقّعــات عــىل  تحقيــق  يتــم  “مل 
أرغــب يف الــزواج الســلمي. حيــث أظــن أننــي كنــت ســأكون 
ســعيدة ألننــي إعتقــدت يف بــادئ األمــر أنــه مناســب يل مــن 
حيــث املســتوى الفكــري إاّل أن ذلــك مل يحــدث. لــذا مل تكــن 
ــات مثــل أن يحــدث هــذا أو ذاك  لــدي العديــد مــن التوقّع
أو أن يشــرتي يل هــذا الشــئ عنــد زواجنــا، عــىل اإلطــالق ...” 

)إمــرأة، وســط األناضــول، 33 عــام(.

ــه  ــح أرسة. ألن ــب يف أن نصب ــت أرغ ــد كن ــن أرسة. لق “مل نك
كانــت لــدي أرسة، أّمــي، أيب وأخــي. كنــت قــد تزوجــت أيضــاً 
لكننــا مل نصبــح أرسة.” )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 31 

عــام(.

جــزء مــن األفــراد الذيــن أفــادوا أنــه مل يتــم تحقيــق التوقّعــات 
الخاصــة بهــم مــن الــزواج أشــاروا إىل أنهــم مل ســتطيعوا تأســيس 
اإلســتقرار املطلــوب مــن الــزواج أّمــا الجــزء اآلخــر فقــد أشــار إىل 

أنــه تــم تحقيــق التوقّعــات يف األعــوام األوىل مــن الــزواج إاّل أن 
األمــر تغــرّي بعــد ذلــك.

ــر  ــي الكث ــود ويحّدثن ــن الوع ــر م ــّدم يل الكث ــد كان يق “لق
ــال، الشــهر األول هــو شــهر  ــام ُيق ــة. ك ــياء الجميل ــن األش ع
الســعادة ثــم يتغــّر األمــر بعــد ذلــك. وكان األمــر كذلــك يف 
ــياء الســّيئة.  ــن األش ــد م ــد شــهدت العدي ــر، لق ــة األم حقيق
ــة لكننــي عشــت  ــاك أشــياء جميل ــادئ األمــر كانــت هن يف ب
املســاوئ طــوال فــرتة زواجــي ومل يكــن بإمــكاين إتخــاذ 
ــام(. ــود، 39 ع ــر األس ــرب البح ــرأة، غ ــة”. )إم ــوة رجعي خط

ــت  ــن ذاك، كان ــر م ــذا وكث ــن ه ــل م ــة، قلي ــى الكلم “مبعن
3-2 أعــوام األوىل جّيــدة. كانــت التوقّعــات تتحقــق. كان 
ــى  ــالً. حت ــرام، كان كل شــئ جمي ــا ي ــىل م كل شــئ يســر ع
أننــا كنــا نّدخــر املــال. حتــى أننــا إســتطعنا رشاء ســيارة...”. 

)إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 26 عــام(.

“كان أول توقعــايت هــو الســعادة وبنــاء عــش الزوجيــة. 
ولكننــي  القــول  ميكننــي  مــاذا  أدري  ال  الكلمــة،  مبعنــى 
كذلــك يف  األمــر  كان  بفضلــه.  إجتامعيــة  أكــر  أصبحــت 
ــا  ــم. ألننــا كّن ــه تحــّول بعــد ذلــك إىل جهّن بــادئ األمــر ولكّن
قــد فّكرنــا بشــكل خاطــئ يف بدايــة األمــر. كان إختيــاراً 
خاطئــاً...”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 20 عــام(. 

“يف األيــام األوىل نعــم. يف األخــرة ال ومــن كل النواحــي. أنــت 
ــعيداً  ــت س ــع زواج لس ــاميش م ــاول الت ــعيداً وتح ــت س لس
بــه. مــا الــذي ميكنــه أن يحــدث أيضــاً يف مثــل هــذا الوضــع 

...”. )رجــل، رشق مرمــرة، 39 عــام(.

األجوبــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن كل مــن النســاء والرجــال 
ــح تشــابهاً باألخــص  ــزواج توّض ــن ال ــات م ــص بالتوقّع ــام يخت في
ــر  ــامم ذك ــري لإلهت ــن املث ــث كان م ــة. حي ــي العاطفي يف النواح
العالقــات العاطفيــة بشــكل أكــر يف إنتقــادات الرجــال باملقارنــة 
مــع ذكــر القضايــا االخــرى مثــل الســالم يف داخــل عــش الزوجيــة، 
مواصلــة الحيــاة املليئــة باإلحــرتام والحــب وتأســيس الحيــاة 
ــىل  ــديد ع ــم التش ــه ت ــام أن ــا. ك ــكل أرسة وغريه ــرتكة يف ش املش
عــدم الحصــول عــىل الوجــه املبتســم مــن الزوجــه الســابقة 
ــا  ــن وســط األرسة. أّم ــه وعــدم تكوي وعــدم إظهارهــا اإلحــرتام ل
النــامذج التــي تــم تقدميهــا مــن النســاء فتشــري بشــكل أكــر إىل 
ــاً إىل  ــري أيض ــىل وتش ــة األزواج املث ــيس عالق ــة تأس ــدم إمكاني ع

ــة. ــاة اإلجتامعي الحي

ــزواج أيضــاً بعــد الحصــول  ــه مــن ال ــذي ميكــن توقّع “مــا ال
عــىل الوجــه املبتســم يف املنــزل. أعتقــدت أن الرجــل واملــرأة 
ــز والبصــل  ــوا الخب ــى إذا تناول ــش بســعادة حت ــم العي ميكنه

فقــط...”. )رجــل، غــرب البحــر األســود، 42 عــام(.

يف املــايض كنــا نخــاف مــن آبائنــا. حيــث كان األب مثــل امللك 
ــم  ــت أحل ــد كن ــزل ولق ــه إىل املن ــه يف طريق ــول أن ــد الق عن
بذلــك دامئــاً. كنــت أحلــم أن أطفــايل ســيفرحون بقدومــي إىل 
ــاً  املنــزل وأنهــم ســيعانقونني. وأن زوجتــي ســتوقل يل مرحب
ــا مل  ــياء ولكنه ــذه األش ــل ه ــع مث ــت أتوقّ ــا بعي...كن ــك ي ب

تحــدث مــع األســف”. )رجــل، رشق مرمــرة، 40 عــام(.

زيجــات جميلــة  وأرى  اآلن  هــم حــويل  مــن  إىل  “أنظــر 
ــه  ــن ميســك بأطفال ــاك م ــث هن ــىل ذلك...حي وأحســدهم ع
يف نهايــة األســبوع ويتامســك مــع زوجتــه ويحتســون الشــاي 
يف الحديقة...هــذه األشــياء قــد التكــون أشــياء كبــرة ولكــن 
)إمــرأة،  اإلنســان”.  تــؤدي إىل ســعادة  الصغــرة  األشــياء 

جنــوب رشق األناضــول، 47 عــام(.

تعتــرب  املقابــالت  معهــم  أجريــت  الذيــن  للنســاء  بالنســبة 
توقّعاتهــم قبــل الــزواج تنصــب يف التوقّعــات العاطفيــة يف املقــام 
ــق أو  ــم تحقي ــد ت ــاّم إذا كان ق ــؤال ع ــد الس ــه عن ــام ان األول ك
ــة  ــزواج يظهــر أن االجوب ــات بعــد ال عــدم تحقيــق هــذه التوقّع
ــر  ــدم تواف ــل أو ع ــن الرج ــؤولية م ــل املس ــدم تحّم ــون يف ع تك
مامتّــت  وفــق  الرجــل.  عمــل  عــدم  أو  املاديّــة  اإلمكانيــات 
مناقشــته يف القســم الخامــس فــإن الرجــال أيضــاً وضعــوا عالقــة 

ــزواج.  ــل ال ــرأة قب ــات امل ــة وتوقّع ــا املالي ــن القضاي ب

ــذا  ــا أن ه ــه. مب ــاء مبنزل ــه واإلعتن ــايت يف عمل ــت توقّع “كان
عــىل  تحقيقهــا  يتــم  مل  توقّعــايت  فــإن  يتحقــق  مل  األمــر 

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

“مثــالً كنــت أرغــب يف أن يكــون أكــر إنتظامــاً، وال أن يكــون 
ــى وإن حصــل عــىل الحــد األدىن  ــايل. وأن يعمــل حّت غــر مب
مــن األجــور فقــط...وأن أعلــم أنــه يعمــل. وكنــت أمتّنــى أاّل 
ــرأة،  ــالق..”. )إم ــىل اإلط ــية ع ــة النفس ــك الحال ــل يف تل أدخ

رشق وســط األناضــول، 29 عــام(.

ــكايف  ــة. كان ســيكون مــن ال ــع إجتامعي “مل أرغــب يف مواضي
إذا وفّــر يل لقمــة العيــش دون أن يــرتك أطفالــه جياعــاً. كان 
ســيكون مــن الــكايف إذا دفــع اإليجــار فقــط”. )إمــرأة، غــرب 

األناضــول، 35 عــام(.

“تزّوجــت عندمــا كان أصدقــايئ يف أوضــاع ماديــة ســيئة 
ــوأ.  ــع أس ــت يف وض ــي أصبح ــي، إاّل أنن ــع وضع ــة م باملقارن
أصبحــت أنظــر بنظــرات الخيــال عنــد ذهــايب إىل منــازل 
أصدقــايئ”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 39 عــام(.

2.1.6. املشاكل التي تحدث يف الزيجات التي تنتهي بالطالق

 تــم إســتعراض أنــواع املشــاكل التــي حدثــت مــع األفــراد 
ــار أن  ــذ يف اإلعتب ــب األخ ــه يج ــزواج. إاّل أن ــرتة ال ــن يف ف املطلّق
املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج التعتــرب مــرّبراً للطــالق يف جميع 
ــؤدي إىل  ــي ت ــاكل الت ــواع املش ــر أن ــة أك ــت مناقش ــات. مت األوق
نتيجــة الطــالق يف الفقــرة القادمــة. يف الجــدول 19 تــم توضيــح 
 أكــر أنــواع املشــاكل شــيوعاً يف الزيجــات والتــي تنتهــي بالطــالق.

معظــم  يف  األوىل  الخمســة  املراتــب  تحتــل  التــي  املشــاكل 

املجموع 
410العدد 

56,6العنف 
54,4العادات السيئة
53,2البيئة املحيطة

46,6العالقات العاطفية 
45,1الحياة الجنسية

44,9الخيانة
43,7املشاكل اإلقتصادية

42,2مدى التعرّف عىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج   
39,3الواجبات واملسؤوليات املنزلية

33,9املشاكل املتعلقة باألطفال
33,2الحياة العملية 

32,7القيم 
29,5منط الحياة 
25,4سن الزواج 

17,1املرض 
13,7الرغبة يف الحصول عىل أطفال 

10,7املعتقد  
9,8املستوى التعليمي 
7,8التفاوت يف السن 

3,9زواج األقارب 

الجدول 19. املشاكل التي تحدث يف الزواج)%(
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البيئــة  العــادات،  العنــف،  مــن  كل  هــي   الزيجــات 
متــت  الجنســية.  والحيــاة  العاطفيــة  العالقــة   القريبــة، 
بشــكل  الــزواج  أثنــاء  تحــدث  التــي  املشــاكل  إىل   اإلشــارة 
كل  يعتــرب  كــام  الرجــال.  مــع  باملقارنــة  النســاء  مــن   أكــر 
أكــر  العاطفيــة  والعالقــات  والعــادات  العنــف   مــن 
تــم ذكرهــا مــن كل  الــزواج والتــي   انــواع املشــاكل خــالل 
نســبة  ترتفــع  أخــرى  ناحيــة  مــن  والنســاء.  الرجــال   مــن 
النســاء الــاليت أرشن إىل مشــاكل العنــف، العــادات والخيانــة 
أنــواع  تختلــف  الجنســية.  والحيــاة  العاطفيــة   والعالقــات 
املشــاكل التــي عاشــها النســاء يف فــرتة الــزواج بشــكل كبــري 
ــا  ــف. أّم ــكلة العن ــار مش ــامم إنتش ــر باإلهت ــن الجدي ــه م إاّل أن

املشــاكل  مقّدمــة  يف  فيعتــرب  القريبــة  البيئــة  مــن  التدخــل 
الخاصــة بالــزواج والتــي يتــم ذكرهــا عــن طريــق الرجــال حيــث 
ــة  ــرب باملقارنن ــبة أك ــة بنس ــذه القضي ــم إىل ه ــارة منه ــت اإلش مت

مــع النســاء. )الجــدول 20(.

بشــكل  اإلشــارة  متــت  العمريــة  الفئــات  جميــع   مــن 
بإعتبارهــا  والعــادات  القريبــة  البيئــة  إىل   متكــّرر 
الســابقن.  األزواج  مــع  األفــراد  عاشــها  التــي   املشــاكل 
التــي  الــزواج  مشــاكل  يف  العنــف  مشــكلة  تظهــر   كــام 
حدثــت مــع األفــراد املطلّقــن بعمــر أصغــر مــن 50 عــام. 

.)20 )الجــدول 

إحــدى النتائــج األخــرى املثــرية لإلهتــامم هــو حــدوث حــوادث 
ــن أصحــاب  ــراد م ــن األف ــرش يف الزيجــات ب ــف بشــكل منت العن
املســتوى العلمــى املرتفــع أيضــاً وليــس فقــط بــن األفــراد مــن 
أصحــاب املســتوى العلمــي املنخفــض فقــط. تعتــرب املشــاكل 
املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة يف مقّدمــة املشــاكل التــي تحــدث 
يف الزيجــات بــن األفــراد مــن أصحــاب املســتويات العلميــة 
ــوع مــن املشــاكل بشــكل أكــر  ــر هــذا الن ــث يظه املرتفعــة حي
شــيوعاً باملقارنــة مــع األفــراد مــن أصحــاب املســتويات العلميــة 
املنخفضــة. مــن ناحيــة أخــرى متــت اإلشــارة إىل موضــوع الخيانــة 
بشــكل أكــر مــن األفــراد غــري املتعلمــن أو ذوي املســتويات 

ــة. ــة املنخفض العلمي

ــزواج بالتوافــق مــع  ــواع املشــاكل التــي تحــدث يف ال تختلــف أن
فــرتة الــزواج وتواجــد األطفــال يف الــزواج. وفقــاً لذلــك فــإن أكــر 
ــي تســتمر  ــواع الزيجــات الت ــي تحــدث يف أن ــواع املشــاكل الت أن
ــدد  ــا ع ــون فيه ــي يك ــات الت ــوام والزيج ــن 5 أع ــل م ــرتة أق لف
ــة.  ــة القريب ــن البيئ ــالت م ــواع التدّخ ــن 1-2 هــي أن ــال ب األطف
أّمــا بالنســبة النــواع الزيجــات التــي إســتمرّت لفــرتة أكــر مــن 5 
أعــوام والزيجــات التــي بــن األفــراد يف وجــود األطفــال فتجــدر 
ــة  ــم ذكرهــا باملقارن ــي ت ــواع املشــاكل الت اإلشــارة إىل أن أكــر أن
مــع انــواع األفــراد اآلخريــن هــي املشــاكل اإلقتصاديــة. أّمــا 
ــر يف  ــكل أك ــا بش ــم ذكره ــد ت ــادات فق ــة بالع ــاكل املتعلّق املش
ــة  ــي إســتمرّت لفــرتة 10 أعــوام كــام تظهــر الخيان الزيجــات الت
ــرب  ــة أك ــات العمري ــراد بالفئ ــن األف ــات ب ــر يف الزيج ــكل أك بش

مــن 30 عــام. 

3.1.6. تحليل العالقة بني املشاكل يف الزواج وأسباب الطالق 

تــم فحــص العالقــة بــن أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج 
وبــن مــرّبرات الطــالق بإســتخدام تحليــل املقيــاس متعــدد 
ــواع  ــات أن ــع نطاق ــم جم ــم 4(. ت ــاين رق ــم البي ــاد6 )الرس األبع
بــن األفــراد ومــرّبرات  الزيجــات  التــي تحــدث يف  املشــاكل 
ــا األوضــاع  ــوان منفصــل. أّم ــن عن الطــالق تحــت واحــد وعرشي
التــي متــت اإلشــارة إليهــا مــن األفــراد يف شــكل نطــاق مشــاكل 
فــال يتــم إظهارهــا يف شــكل مــرّبرات للطــالق يف جميــع األوقــات. 
ــي  ــاع الت ــواع االوض ــض أن ــار بع ــم إظه ــرى يت ــة أخ ــن ناحي م
تــم ذكرهــا مــن األفــراد يف شــكل نطــاق مشــاكل خــالل الــزواج 

ــالق. ــرّبرات الط ــن امل ــا م بإعتباره

الغــرض األســايس مــن تنفيــذ هــذا التحليــل هــو تفســري العالقــة 
ــن  ــزواج وب ــراد يف ال ــها األف ــي عاش ــاكل الت ــات املش ــن نطاق ب
االوضــاع التــي أشــاروا إليهــا كمــرّبرات للطــالق. تــم إظهــار 
األوضــاع التــي حــدث فيهــا إختــالف والتــي حــدث فيهــا تداخــل 
بــن نطــاق املشــاكل ومــرّبرات الطــالق كــام هــو موّضــح أدنــاه 
ــاد. يف  ــدد األبع ــاس متع ــل املقي ــاين الخــاص بتحلي يف الرســم البي
ــون األزرق  ــار نطــاق املشــاكل بالل ــم إظه ــاين ت هــذا الرســم البي
ــاين  ــم البي ــر )الرس ــون األحم ــالق بالل ــرّبرات الط ــد م ــم تحدي وت

ــم 4(. رق

تــم فحــص نتائــج التحليــل يف شــكل أربعــة مجموعــات منفصلــة 
ــاكل  ــاق املش ــن نط ــة ب ــة القريب ــار العالق ــذ يف اإلعتب ــع األخ م
التــي عاشــها األفــراد وبــن مــرّبرات الطــالق. كــام تظهــر النتائــج 
ــة عنــد فحــص النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن كل  التالي

ــاس متعــدد األبعــاد:  ــل املقي ــج تحلي مجموعــة مــن نتائ

ميكــن ذكــر نوعــن منفصلــن مــن النتائــج عنــد فحــص املجموعــة 
األوىل. حيــث أنــه عنــد فحــص هــذه املجموعــة مــن حيــث 
أنــواع املشــاكل التــي حدثــت يف الــزواج ومــرّبرات الطــالق 
الخاصــة باألفــراد يتضــح أن األفــراد التــي عاشــت أنــواع املشــاكل 
اإلقتصاديــة وأســلوب  القريبــة، األوضــاع  البيئــة  يف مواضيــع 
الحيــاة قــد أشــارت أيضــاً إىل هــذه املواضيــع يف مــرّبرات الطــالق. 
ــن  ــة األوىل م ــة فحــص املجموع ــه يف حال ــك فإن ــة إىل ذل باإلضاف
حيــث مــرّبرات الطــالق فقــط  فإنــه ميكننــا القــول أن الشــخصية 
التــي تطلّقــت بســبب البيئــة القريبــة تكــون أيضــاً قــد أوضحــت 
املشــاكل اإلقتصاديــة يف مــرّبرات الطــالق الخاصــة بهــا. وبنفــس 
الطريقــة يعتــرب األفــراد الذيــن لديهــم مشــاكل مــن حيــث البيئــة 
القريبــة أو الوضــع اإلقتصــادي أكــر تزامنــاً لعيــش املشــاكل 

ــم 4(. ــاين رق ــاة. )الرســم البي الخاصــة بأســلوب الحي

ــن  ــة ب ــل العالق ــة إىل تحلي ــا باإلضاف ــة فإنه ــا املجموعــة الثاني أّم
ــالق  ــرّبرات الط ــات وم ــدث يف الزيج ــي تح ــاكل الت ــواع املش أن
ــواع املشــاكل  ــامل حــدوث أن ــح فكــرة عــن إحت ــا أيضــاً متن فإنه
األخــرى التــي ميكــن أن تحــدث للفــرد الــذي حدثــت معــه 
إحــدى أنــواع املشــاكل األخــرى التــي تــم تضمينهــا يف املجموعــة. 
ــواع مشــاكل  ــه أن ــذي تحــدث مع ــرد ال ــرت النتيجــة أن الف أظه
العــادات، الحيــاة الجنشــية، العنــف، العالقــات العاطفيــة أو 
الخيانــة يكــون لــه ميــل كبــري يف عيــش أنــواع املشــاكل األخــرى. 

ــم 4(. ــاين رق ــم البي )الرس

أنــواع  عاشــوا  الذيــن  األفــراد  أن  يظهــر  الثالثــة:  املجموعــة 
واملســؤوليات  املنــزل  داخــل  بالوظائــف  املتعلّقــة  املشــاكل 
هــذه  نفــس  مــن  أيضــاً  هــي  الطــالق  يف  مرّبراتهــم  تكــون 
أخــرى مكثــرية  نتيجــة  تظهــر  ذلــك  إىل  باإلضافــة  األســباب. 

الجنس 
الرجالالنساء 
البيئة املجاورة  العنف 
العادات العادات 
العنف الخيانة 

العالقة العاطفية العالقة العاطفية 
املشاكل اإلقتصادية الحياة الجنسية 

العمر 
سن 50 سنة فام فوق سن 35 – 49 سن 34  سنة فام دون  

البيئة املجاورةالعنفالبيئة املجاورة
العالقة العاطفية العاداتالعنف 
العاداتالبيئة املجاورةالعادات 

املشاكل اإلقتصادية املشاكل اإلقتصادية العالقة العاطفية 
الحياة الجنسية الخيانةالحياة الجنسية 

التعليم 
تعليم عايلتعليم ثانويبدون تعليم – تعليم إبتدايئ

العالقة العاطفية البيئة القريبةالعنف 
البيئة القريبةالعنف العادات 
العادات العادات الخيانة 

الحياة الجنسية الحياة الجنسية املشاكل اإلقتصادية  
العنف العالقة العاطفية البيئة القريبة

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

العادات العنف البيئة القريبة
العنف العالقة العاطفية العنف 
الخيانة املشاكل اإلقتصادية  العادات 

املشاكل اإلقتصادية  العادات الحياة الجنسية 
البيئة القريبةالبيئة القريبة / الحياة الجنسية أخرى

إنجاب االطفال
3 أطفال فام فوق 1 – 2 طفل ال يوجد أطفال
العنف البيئة القريبةالبيئة القريبة

الخيانة العنف أخرى
العادات العادات العنف 
الحياة الجنسية العالقة العاطفية العادات 

املشاكل اإلقتصادية  املشاكل اإلقتصادية  الحياة الجنسية 

الجدول 20. املشاكل التي تحدث أثناء الزواج بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية املتنّوعة )أول 5 مشاكل( 5

 5 النســب املحــّددة باللــون األحمــر يف جــدول املشــاكل التــي تحــدث أثنــاء الــزواج بالتوافــق مــع الخصائــص الدميوغرافيــة املتنّوعــة 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. 

ــات املوضحــة يف  ــن الوحــدات يف الفئ ــة ب ــر عــرض العالق ــة توف ــر أداة إحصائي ــل يعت 6  هــذا التحلي
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 

ــق  ــم تطبي ــة يت ــذه الطريق ــة. به ــم العــرض يف شــكل بعــد واحــد أو أبعــاد مختلف ــث يت ــات حي البيان

تحليــل إحصــايئ مبتغــرات متعــددة لتوفــر تحديــد العالقــة بــن املواضيــع. يتــم تطبيــق التحليــل عــن 

ــم فــردي / متعــدد األبعــاد وفــق األماكــن  ــم الحصــول عليهــا يف شــكل تنظي طريــق النتيجــة التــي يت

التواجــد املختلفــة ويف شــكل خليــط مــن األبعــاد املختلفــة.
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ــراد  ــن األف ــدث ب ــي تح ــاكل الت ــواع املش ــي أن أن ــامم ه لإلهت
 يف الــزواج والتــي تكــون متعلّقــة باألطفــال أو أنــواع التاميــز 
مــن  أيضــاً  تعتــرب  الحيــاة  إىل  النظــرة  يف   واإلختالفــات 
ــة  ــد دراس ــأ عن ــراد. أم ــن األف ــوع م ــذا الن ــالق له ــرّبرات الط م
إىل  أّدت  التــي  األســباب  أنــواع  أن  الطــالق  أســباب   كينونــة 
يكــون  العنــف  مــرّبرات  وفــق  األفــراد   طــالق 
وفــق  الــزواج  إنهــاء  إحتــامل  أيضــاً   فيهــا 
)الرســم  والخيانــة.  والعــادات  العاطفيــة  العالقــات  أســباب 

.)4 البيــاين رقــم 

ــات املشــاكل  ــع نطاق ــم جم ــه ت ــر أن ــة يظه ــة الرابع يف املجموع
ــر  ــث يظه ــات. حي ــرّبرات الطــالق بشــكل مجموع ــزواج وم يف ال
ــول/ ــة بالحص ــاكل متعلّق ــم مش ــت معه ــن حدث ــراد الذي أن األف
عــدم الرغبــة يف الحصــول عــىل األطفــال تكــون لديهــم إحتامليــة 
عاليــة يف الطــالق وفــق نفــس النــوع مــن املــرّبرات. كــام يظهــر 
أن أنــواع املشــاكل التــي تحــدث يف الــزواج والتــي تكــون ناتجــة 
ــد/ ــارب، املعتق ــي، زواج األق ــارق الســن، املســتوى العلم ــن ف ع
املذهــب تكــون لديهــم إحتامليــة عاليــة يف الطــالق وفــق نفــس 

النــوع مــن املــرّبرات. )الرســم البيــاين رقــم 4(.

2.6. أسباب الطالق 

يف هــذا القســم متــت دراســة أنــواع املواضيــع التــي كانــت 
ــت  ــك مت ــد ذل ــراد بع ــوال األف ــاً ألق ــزواج وفق ــاء ال ــبباً يف إنه س
محاولــة التفســري بإســتخدام نظريــة العــزو الــذايت ملحاولــة 
ــراد  ــم األف ــدم فه ــالق وع ــباب الط ــم أس ــول يف فه ــم الحل تقدي
للســلوكيات التــي طــرأت يف ذلــك الوقــت يف إطــار عــامل الوعــي 

العقــالين. 

1.2.6. أســباب الطالق وفق األفراد 

خــالل املقابــالت التــي أجريــت مــع األفــراد تــم توجيــه الســؤال 
لألفــراد لتحديــد الســبب األســايس مــن وجهــة نظرهــم يف الطــالق 
حيــث لوحــظ أنــه أنــواع املشــاكل التــي تحــدث خــالل مرحلــة 
الــزواج بغــض النظــر عــن أهميّتهــا التكــون الســبب الرئيــيس يف 
ــكل  ــر بش ــرى يظه ــة أخ ــن ناحي ــات. م ــع األوق ــالق يف جمي الط

شــائع حــدوث الطــالق نتيجــة تراكــم أنــواع املشــاكل مــن فــوق 
ــا.  بعضهــا البعــض وعــدم حلّه

ــة  ــن البيئ ــل م ــو التدخ ــيوعاً ه ــالق ش ــباب الط ــواع أس ــر أن أك
ــع  ــة )38%(. يتب ــات العاطفي ــزواج )40%( والعالق ــة يف ال القريب
ــة  ــاكل اإلقتصادي ــة )35%(، املش ــن الخيان ــرّبرات كل م ــذه امل ه
ــزواج  ــاء ال ــإن إنه ــك ف ــة إىل ذل ــف )34%(. باإلضاف )34%( والعن
وفــق أســباب العــادات ســواء كان مــن نفســه أو زوجــه )%31(، 
أســلوب الحيــاة )25%( أو قيمهــا )20%( أيضــاً تعتــرب بنســب 
الميكــن تجاهلهــا. مــن ناحيــة أخــرى يعتــرب عــدم تنفيــذ الــزوج 
ــه  ــىل عاتق ــاة ع ــة واملســؤوليات امللق ــه املنزلي ــه ووظائف لواجبات
املطلــوب  بالحــد  الطفــل  برعايــة  اإلهتــامم  عــدم  أو   )%29(
ــرّبرات  ــاً. امل ــالق أيض ــؤدي إىل الط ــي ت ــباب الت ــن األس )18%( م
االخــرى التــي تظهــر بــن مــرّبرات الــزواج هــي الحيــاة الجنســية 
)20%( الحيــاة العملية/البطالــة )15%( وعــدم معرفــة الــزوج 

ــدول 21( ــزواج )14%(. )الج ــل ال ــكل كايف قب بش

س متعّدد األبعاد
ق املقيا

ق وف
ت الطال

ّرا ت ومرب
يف الزيجا

ث 
ي تحد

شاكل الت
4. امل ين 

الرسم البيا

املجموع 
410العدد 

40,0البيئة القريبة 
37,6العالقة العاطفية

34,9الخيانة
34,2املشاكل االقتصادية

34,2العنف
30,7العادات السيئة

29,0الواجبات واملسؤوليات املنزلية
24,9منط الحياة 

20,0القيم / النظرة للحياة 
20,0الحياة الجنسية 

17,8املشاكل املتعلقة باالطفال 
15,1الحياة العملية 

15,1مدى التعرّف عىل الزوج مبا فيه الكفاية قبل الزواج   
13,7املرض 

8,8سن الزواج 
6,1الرغبة يف إنجاب / عدم إنجاب األطفال

2,9املستوى التعليمي 
2,7التفاوت يف السن 
2,7املعتقد  /املذهب

2,2زواج األقارب

الجدول 21. أسباب الطالق)%(

عــرّبت النســاء بشــكل أكــر عــىل أن معظــم أنــواع املشــاكل التــي 
تحــدث يف حيــاة الزوجيــة تعتــرب مــرّبراً للطــالق. أكــر أنــواع 
أســباب الطــالق التــي تــم ذكرهــا مــن النســاء هــي العنــف 
بينــام أن أكــر األنــواع التــي تــم ذكرهــا مــن الرجــال هــي البيئــة 
القريبــة. حيــث ينتــرش بــن النســاء التعبــري عــن أســباب اإلنفصــال 
ــرش  ــام ينت ــة ك ــادات أو الخيان ــف، الع ــواع العن ــق أن  والطــالق وف
بالبيئــة  يختــص  فيــام  الرجــال  بــن  األســباب  عــن  التعبــري 
ــرّبرات  ــدى م ــا إح ــة بإعتباره ــاكل اإلقتصادي ــربز املش ــة. ت القريب
 الطــالق التــي تــم ذكرهــا مــن النســاء والرجــال عــىل حــد ســواء. 

)الجدول 22(.

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. أّمــا يف الفئــة العمريــة مابــن 35-49 عــام فــإن تأثــري البيئــة 
القريبــة يحتــل املرتبــة األوىل كــام هــو الحــال يف األفــراد مــن الفئــة 
العمريــة أقــل مــن 35 عــام. حيــث أفــاد معظــم األفــراد يف هــذه 
الفئــة العمريــة أنــه تــم حــدوث الطــالق نتيجــة أســباب املشــاكل 
ــة.  ــات العاطفي ــة والعالق ــاكل اإلقتصادي ــة، املش ــة بالخيان املتعلّق
أّمــا أســباب الطــالق التــي تحتــل املرتبــة االوىل يف الفئــة العمريــة 
أكــرب مــن 50 عــام فهــي نقصــان العالقــات العاطفيــة أو إنتهائهــا. 

الواجبات واملسؤوليات املنزلية
مشاكل متعلقة باألطفال

عالقة عاطفية

املشاكل االقتصادية
احلياة العملية

أخرى

منط احلياة

العادات

املستوى التعليمي
فرق السن

سن الزواج

عدم التعرف على الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج

املعتقد 
 /

ب
املذه

زواج األقارب

البيئة اجملاورة 

احلياة اجلنسية

عدم القدرة على إجناب األطفال

ف
العن

اخليانة

ض
املر

الواجبات واملسؤوليات املنزلية
مشاكل متعلقة باألطفال

عالقة عاطفية

املشاكل االقتصادية

رؤية القيم 
 /

احلياة

منط احلياة

العادات
املستوى التعليمي

فرق السن

سن الزواج

عدم التعرف على الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج

املعتقد 
 /

ب
املذه

زواج األقارب

البيئة اجملاورة 

احلياة اجلنسية

الرغبة يف القدرة 
 /

ب األطفال
عدم القدرة على إجنا

ف
العن

اخليانة

ض
املر
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القريبــة  البيئــة  اإلقتصاديــة واملشــاكل مــن  األســباب  تعتــرب 
ــالق  ــباب الط ــواع أس ــرز أن ــن أب ــيئة م ــادات الس ــة والع والخيان

ــة. )الجــدول 22(. ــة العمري التــي تظهــر يف هــذه الفئ

أنــواع  أكــر  أن  يظهــر  العلميــة  املجموعــات  فحــص  عنــد 
املتعلّمــن  الغــري  بــن  الطــالق  إنتهــاء  يف  شــيوعاً  األســباب 
ــرب  ــام تعت ــة. ك ــة هــي الخيان ــن املراحــل اإلبتدائي والخريجــن م
املشــاكل اإلقتصاديــة، العالقــات العاطفيــة، العــادات الســيئة 
والتدخــل مــن البيئــة القريبــة مــن أكــر أنــواع مــرّبرات الطــالق 
ــواع  ــر أن ــاً أن أك ــر أيض ــة. يظه ــة العمري ــذه الفئ ــوراً يف ه ظه
أســباب الطــالق يف املســتويات العلميــة العاليــة هــي أنــواع 
املشــاكل املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة. كــام يعتــرب كل مــن 
التدخــل مــن البيئــة القريبــة، إختــالف أســلوب الحيــاة والعنــف 
مقّدمــة  يف  املنزليــة  واملســؤوليات  الواجبــات  تنفيــذ  وعــدم 
ــزواج  ــاء ال ــؤدي إىل إنته ــي ت ــزواج والت ــىل ال ــرات ع ــواع املؤث  أن

بالطالق. )الجدول 22(.

الخيانــة  مشــاكل  تظهــر  الــزواج  فــرتة  زيــادة   مــع 
ــام ان  ــر. ك ــة أك ــة بصف ــات العاطفي ــة بالعالق ــاكل املتعلّق واملش
ــوام(  ــن 5 أع ــل م ــل )أق ــرتات أق ــتمرّت لف ــي إس ــات الت الزيج
ــا وحــدوث الطــالق  ــواع األســباب شــيوعاً يف إنتهائه ــر أن  كان أك
الناحيــة  مــن  القريبــة.  البيئــة  تأثــري  إىل   يعــود 
االخــرى تعتــرب هــذه املشــكلة التــي تــؤدي إىل الطــالق منتــرشة 
بشــكل أكــر بــن الزيجــات التــي تســتمر لفــرتات طويلــة. 

.)22 )الجــدول 

أيضــاً تظهــر إختالفــات يف أســباب الطــالق بــن األفــراد بالتوافــق 
مــع عــدد االطفــال. حيــث تعتــرب املشــاكل اإلقتصاديــة والعنــف 
ــواع مــرّبرات الطــالق شــيوعاً بــن األفــراد مــن أصحــاب  أكــر أن
األطفــال. كــام أنــه تــم ذكــر الطــالق بســبب الخيانــة عــن 
طريــق األفــراد بعــدد األطفــال ثالثــة أو أكــر حيــث يظهــر هــذا 
النــوع مــن مــرّبرات الطــالق بصفــة أكــر بــن هــذه املجموعــة. 

ــدول 22(. )الج

املحيطة البيئة 

ــراد  ــن األف ــا م ــم ذكره ــي ت ــالق الت ــرّبرات الط ــواع م ــر أن  أك
الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت هــي القضايــا املرتبطــة بالبيئــة 

ــة.  القريب

تنتــرش الحــالت التــي تنتهــي فيهــا الزيجــات نتيجــة انــواع 
ــة  ــات مــع البيئ ــة أو بســبب العالق ــة القريب ــالت مــن البيئ الدّخ
القريبــة. تــم ذكــر هــذا الوضــع مــن حــوايل نصــف عــدد الرجــال 
الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت تقريبــاً. حيــث ميكــن القــول أن 
الالعــب الــذي يظهــر يف الــزواج بإعتبــاره الطــرف الثالــث يكــون 
ــل يف  ــرة يدخ ــاالت دائ ــه يف ح ــام أن ــل. ك ــرأة أو الرج ــدة امل وال
هــذه الدائــرة األقــارب مــن الدرجــة االوىل مثــل والــد أحــد 

االزواج أو األخ أو األخــت. 

ــباب  ــن األس ــين م ــن رئيس ــاق نوع ــذا النط ــال يف ه ــر الرج يذك
ــه أو عــدم  ــري الزوجــة الســابقة اإلحــرتام لوالدت هــام: عــدم توف
ــد مــع الوالــدة باإلضافــة إىل عــدم  إمكانيــة توفــري التعامــل الجيّ
إمكانيتهــا اإلنفصــال مــن والدتهــا وطلبهــا مقابلتهــا بشــكل 
متكــّرر. شــكل تقــرّب النســاء مــن هــذا املوضــوع يــوازي الرجــال 
أيضــاً حيــث تكــون األســباب املذكــورة هــي: عــدم إمكانيــة 
التعامــل الجيّــد مــن الــزوج الســابق مــع األرسة، وأن يكــون 
القــرار الرئيــيس يف األرسة يرجــع إىل الوالــدة وتدّخلهــا يف حياتهــم 
الخاصــة باإلضافــة إىل الضغــط بعيــش الوالــد أو الوالــدة أو أحــد 
األقــارب معهــم يف املنــزل وتقييــد إمكانيــة رؤيــة أرسة املــرأة أو 

ــم. ــدم الســامح برؤيته ع

“كانــت لدينــا مشــاكل فيــام يختــص بأختــه. كان يريــد منــي 
أن أصمــت تجــاه أنــواع اإلهانــات التــي كانــت توجههــا 
أختــه بإســتمرار...لقد متــادت هــذه املــرأة لدرجــة أنهــا 
بــدأت تتفــّوه بأقــوال الميكــن ملــرأة أن تتحّملهــا. كانــت 
تصطنــع املشــاكل بإســتمرار وتتّدخــل يف كل شــئ. كانــت 
هــي الســبب يف حــدوث املشــاكل بينــي وبــن زوجــي”. 

ــام(. ــة، 34 ع ــة إيج ــرأة، منطق )إم

أفــاد جــزء مــن الرجــال أن أنــواع املشــاكل التــي حدثــت خــالل 
الزوجــة  مابــن  طــرف  إختيــار  رضورة  إىل  دفعتهــم  الــزواج 
والوالــدة وأن هــذا الوضــع أّدى إىل إضعــاف رابطــة الــزواج. 
كــام أن جــزء كبــري مــن النســاء الــاليت أفــدن أن مــرّبرات الــزواج 
ــادات يف  ــوا إنتق ــة وّجه ــة القريب ــن البيئ ــل م ــرص يف التدّخ تنح
ــم األزواج  ــن أن معظ ــث وّضح ــن. حي ــوع ألزواجه ــذا املوض ه
ــذا  ــدة وأن ه ــب الوال ــع مطال ــق م ــون بالتواف ــابقن يترّصف الس
ــارة أخــرى تشــعر  ــزواج بشــكل ســلبي. بعب ــر عــىل ال الوضــع أثّ
النســاء معظــم الوقــت خــالل الــزواج بأنــه تــم وضعهــم يف املقــام 

الثــاين كــام يفّكــر الــزواج مــن الرجــال أنــه تتــم معاملــة أرستهــم 
بــدون إحــرتام. يتّضــح أن هــذا النــوع مــن املشــاكل يظهــر بصفــة 
أكــر يف حالــة عيــش والــد أو والــدة الــزوج يف نفــس املنــزل أو يف 

ــة.  ــى أو عــىل مســافة قريب نفــس املبن

“ميكننــي أن أرشح أبســط املواقــف. كّنــا نعيــش يف منــزل مــن 
طابقــن. عندمــا يحــل الصبــاح كانــت والــدة زوجــي تحــر 
ــي  ــل وأنن ــد ح ــاح ق ــأن الصب ــة ب ــي قائل ــزل وتوقظن إىل املن
مازلــت نامئــة. مل يحــدث هــذا األمــر مــرة أو مرتــن أو ثالثــة 
ــة  ــتطع املقاوم ــدوام. مل أس ــىل ال ــا كان ع ــط وإمن ــّرات فق م
ــه تحــر لتوقظنــي يف  ــه أن والدت وأخــرت زوجــي وقلــت ل
ــى غرفــة النــوم حيــث يجــب عليهــا أاّل  الصبــاح وتدخــل حّت
تدخــل حتــى هــذه الحــدود فذلــك ليــس جميــالً. إاّل أنــه قــال 
ــاك  ــل هــذا...كان هن ــا أن تفعــل شــيئاً مث ــه الميكنه يل أن أّم
إنعــدام للثقــة بيننــا.مل يكــن يصــّدق”. )إمــرأة، جنــوب رشق 

ــام(. ــول، 29 ع األناض

ــرتة  ــالل ف ــت خ ــام كان ــة ك ــة مريح ــة العالق ــن طبيع مل تك
التعــارف. حيــث كانــت لدينــا مشــاكل فيــام يختــص بأرستــه. 
لقــد كانــوا يرغبــون يف التدّخــل الشــديد. كانــت أرسيت يف 
ــوا  ــطنبول. كان ــت يف إس ــه كان ــه أرست ــة إاّل أن ــارج املدين خ
يرغبــون يف متضيــة الوقــت 2-1 مــرة يف األســبوع. وهــذا 
ــات  ــى االوق ــا نق ــعر أنن ــت أش ــبة يل. كن ــراً بالنس كان كث
ــم  ــت أقابله ــي كن ــاً. ولكنن ــا مع ــن قضائه ــدالً م ــم ب بصحبته
حتــى اليحــزن زوجــي. أظــن أن هــذا كان الشــئ الــذي 
ــرأة،  ــل”. )إم ــن الداخ ــايب م ــايب وإغض ــداين أعص أّدى إىل فق

إســطنبول، 32 عــام(.

اليكــون  الكبــرية  األرسة  وســط  يف  األزواج  حيــاة  أن  يتّضــح 
ــات  ــة بالصعوب ــون رضورة مرتبط ــا يك ــم وإمن ــاً بإختياره مرتبط
اإلقتصاديــة. حيــث اليقــل عــدد األفــراد الذيــن أشــاروا إىل أنهــم 
كانــوا ســعداء يف فــرتة التعــارف أو يف الفــرتات االوىل مــن الــزواج 
إاّل أنــه بــدأت العالقــات يف التلــف مــع بدايــة عيشــهم يف منــزل 
أرسة الرجــل أو قريبــاً منهــم. حيــث ميكــن القــول أن هــذه الفــرتة 
تعتــرب فــرتة صعبــة عــىل األزواج مــن حيــث بدايــة تغيــري األدوار 
يف املنــزل أو تغيــري األفــراد املتخذيــن للقــرارات. هــذا النــوع مــن 
املشــاكل التــي اليتــم حلّهــا والتــي تســتمر لفــرتات طويلــة تصــل 

ــزواج بنتيجــة الطــالق. إىل إنهــاء ال

ــل  ــا دون دّخ ــا لوحدن ــال إذا كّن ــل ح ــنكون يف أفض ــا س “كّن
ــمعت  ــد س ــي بالطالق...لق ــوع لينته ــن املوض ــه ومل يك أرست
اإلحتقــار  إىل  باإلضافــة  منهــم.  األكاذيــب  مــن  العديــد 
واإلهانــة كأنهــم يريــدون القــول بأنهــم اليرغبــون يب. مل 
ــاك  ــر...مل يكــن هن ــة األم ــوا بوجــودي يف حقيق ــوا يرغب يكون
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أي نــوع أخــرى مــن املشــاكل”. )إمــرأة، البحــر األبيــض 
املتوســط، 49 عــام(.

ــرتة ســتة  ــا يف ف ــدة زوجــي معن “كان الســبب يف تواجــد وال
أشــهر األخــرة. يف فــرتة ســتة أشــهر األخــرة قامئــة املشــرتوات 
ــي  ــة الت ــت القامئ ــزل  ليس ــا إىل املن ــم إحضاره ــي كان يت الت
ــن  ــا مرتاح ــي. كّن ــدة زوج ــا وال ــي تطلبه ــا الت ــا وإمن أطلبه
عندمــا كّنــا لوحدنــا يف منزلنــا بــدون تواجــد أحــد. إاّل أن كل 
شــئ تغــّر مــع بدايــة عيــش والــدة زوجــي معنــا”. )إمــرأة، 

ــام(. ــول، 29 ع ــوب رشق األناض جن

ــن  ــاً م ــرأة أيض ــرب أرسة امل ــا تعت ــل وإمن ــط أرسة الرج ــس فق لي
العوامــل التــي تــؤدي إىل إنتهــاء الــزواج بالطــالق. يتواجــد يف هذا 
الوضــع وجهــن للقّصــة. حيــث يتواجــد الرجــال الذيــن يفيــدون 
أن زوجاتهــم الســابقات كانــوا عــىل إرتبــاط ولقــاءات دامئــة مــع 
أرسهــم وان ذلــك كان أكــر مــن الحــد الــالزم مــام أّدى إىل عــدم 
ــاليت  ــام يتواجــد النســاء ال ــزل ك ــه وللمن ــكايف ل ــت ال ــري الوق توف
يفــدن بــأن أزواجهــم مــن الرجــال منعنهــن وحــددوا حركتهــن يف 
لقــاء أرســهن وأنهــم مل يكونــوا مينحــوا اإلذن بذلــك عــىل الــدوام. 
الرجــال الذيــن أفــادوا بحــدوث الطــالق نســبة لهــذه املواضيــع 
ــن يف  ــوا يتدخلّ ــابقات كان ــم الس ــدات زوجاته ــأن وال ــدوا ب يعتق
ــل بناتهــن عــىل  ــم الخاصــة وإنهــن كــن الســبب يف تحمي حياته

أزواجهــم. 

“مل أتزوجهــا هــي فقــط وإمنــا تزوجــت معهــا امهــا وأخيهــا. 
تتصــل  أمهــا  وكانــت  ليطلــب شــيئاً  يتصــل  كان أخوهــا 
ــل  ــئ مث ــل يف كل ش ــا تدّخ ــت أّمه ــيئاً آخر...كان ــب ش لتطل
التفعلــو ذلــك، وأفعلــوا ذلــك والتشــرتوا ذاك حتــى أنهــا 
ــخ. حّذرتهــا وقلــت لهــا  كانــت تتدخــذل يف مشــرتوات املطب
أن هــذا املنــزل هــو منــزيل والتتدخلــوا فيــه. ولكــن الوالــدة 
رفضــت وقالــت أنهــا أّمهــا. وســوف أتدّخــل وقالــت يل هــل 
ســتعرف أكــر مّنــي يف هــذه األمــور. حــّذرت زوجتــي بعــدم 
رضورة التدخــذل وأن النهايــة ســتكون وخيمــة يف حالــة 
التدّخــل. هــي أيضــاً قالــت أنهــا ســتتدخل ألنهــا أّمــي. وأنهــا 
ســوف تفعــل مــا متليــه عليهــا وأنهــا لــن تســتمع ل”. )رجــل، 

ــام(. ــول، 33 ع ــط األناض وس

“لقــد كانــوا يحــرون دامئــاً يف املنــزل. كنــت ال أرغــب 
بوجودهــم ولكننــي كنــت أقــول أنهــم األم واألب وأنــك 
تزّوجــت مــع إبنتهم...لــذا الميكنــك أن تقــول لهــم التحــروا 
ــم  ــة بنته ــرون لرؤي ــوا يح ــر كان ــة االم ــزل. يف نهاي إىل املن
وحفيدهــم. بــدأت املشــاكل يف الظهــور بعــد ان قلــت ذلــك. 
كأنهــا كانــت القّشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر...”. )رجــل، 

ــام(. ــرة، 31 ع ــرب مرم غ

“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 
رشق  جنــوب  )إمــرأة،  أحــد”.  يوجــد  مل  طاملــا  الذهــاب 

عــام(.   26 األناضــول، 

العاطفية العالقات 

تعتــرب أنــواع املشــاكل العاطفيــة التــي تــؤدي إىل طــالق األفــراد 
يف مقّدمــة انــواع املــرّبرات التــي تــؤدي إىل الطــالق. حيــث يلفــت 
ــة  ــن أول خمس ــده ب ــاه بتواج ــاكل اإلنتب ــن املش ــوع م ــذا الن ه
ــة  ــص الدميوغرافي ــع الخصائ ــق م ــالق بالتواف ــرّبرات الط ــن م م
ــد  ــل عن ــىل العق ــرأ ع ــي تط ــباب الت ــواع األس ــة. أول ان املتنّوع
ذكــر املشــاكل املختصــة بالعالقــات العاطفيــة هــو نقصــان الحــب 
املتبــادل بــن الطرفــن. باإلضافــة إىل ذلــك يعتــرب إنعــدام اإلحــرتام 
العالقــات  تــؤدي إىل تقويــض  التــي  العنــارص  املتبــادل مــن 

ــن األزواج.  ــة ب العاطفي

تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت 
ــادل  ــب املتب ــة الح ــود عالق ــدم وج ــود أو ع ــص بوج ــام يخت في
بينهــم وبــن أزواجهــم يف فــرتة الــزواج. يتضــح أن املشــكلة 
ــم  ــات مل يت ــذه الزيج ــن ه ــزء م ــي أن ج ــوع ه ــذا املوض يف ه
تأسيســها عــىل الحــب منــذ البدايــة. يف هــذا النطــاق ميكــن رسد 
ــزواج العقــالين  ــام بال ــزواج دون املعرفــة، أو القي ــة مثــل ال األمثل
ــب  ــن الح ــم م ــىل الرغ ــخص ع ــذا الش ــرورة إىل زواج ه أو ال
لشــخص آخــر وعــدم تواجــد الحــب املتبــادل. حيــث أشــار جــزء 
ــروه  ــم أو مل يظه ــن حبه ــرّبن ع ــم مل يع ــاء أن أزواجه ــن النس م
وأنهــن تعرّضــن إىل “الشــعور بالســحق” نتيجــة هــذا النــوع مــن 

ــباب. األس

فــكان  هــو  أّمــا  رومانســية.  شــخصية  أنــا  قلــت  “كــام 
أحاسيســه  يظهــر  يكــن  ومل  والشــعور  اإلحســاس   عديــم 
ــالً  ــنا كان رج ــد جلوس ــي عن ــن يعانقن ــالق. مل يك ــىل اإلط ع
ــام إذا كان  ــر دامئــاً في ــت أفّك ــاً مــن املشــاعر حيــث كن خالي
يحّبنــي حقيقــة”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 41 

ــام(.  ع

“رمبــا كان يحّبنــي ولكننــي كنــت أرغــب يف أن يظهــر يل هــذا 
ــن  ــن م ــي ولك ــه يحّبن ــول أن ــه وأن يق ــرين ب ــب. أن يخ الح
القلب...كيــف ميكننــي معرفــة أنــك تحــب مــن القلــب حقــاً. 
ــرين  ــة وكان يحتق ــة مهين ــي بطريق ــم مع ــه كان يتكلّ ــام أن ك
عــىل الــدوام. نعــم مل نكــن ممتازيــن للغايــة ولكننــي مل أكــن 
أســتحق هــذا النــوع مــن الســلوكيات والترصّفــات”. )إمــرأة، 

غــرب البحــر األســود، 46 عــام(.

مــن ناحيــة أخــرى ميكــن أن يحــدث التدهــور يف العالقــات 
العاطفيــة نتيجــة عوامــل أخــرى أيضــاً. حيــث أن املشــاكل مثــل 
تواجــد األطفــال، عــدم إهتــامم الشــخص بنفســه، التدّخــل مــن 
ــذ  ــل الكــذب، وعــدم تنفي ــة والعــادات الســيئة مث ــة القريب البيئ
الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة، الحيــاة الجنســية والغختالفــات 
الثقافيــة جميعهــا تعتــرب عوامــل تلعــب أدواراً يف تقليــل الحــب 

ــل.  ــه بالكام واإلحــرتام أو إنتهائ

“إنتهــى الحــب عندمــا حدثــت املواجهــة بينــي وبــن أرستــه. 
ــع املناقشــات. مل  ــل يف جمي ــت تتدّخ ــه كان ــك ألن والدت وذل
ــرة، 33  ــرب مرم ــرأة، غ ــب”. )إم ــن الح ــوع م ــى أي ن يتبّق

عــام(.

جــزء مــن الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت ذكــروا 
عــدم  نتيجــة  جانبهــم  مــن  حــدث  يف  تقليــل  حــدث  أنــه 
ــب  ــكل املناس ــزواج” بالش ــا يف ال ــة “دوره ــرأة بوظيف ــزام امل إلت
والــكايف. يف هــذا النطــاق تــم توضيــح األمثلــة مثــل عــدم إعــداد 
الزوجــات الســابقات للطعــام بشــكل جيّــد، وعــدم توفريهــا 
إســتقبالهم  عــدم  أو  املنــزل،  داخــل  يف  والتنســيق   للتنظيــم 
باملظهــر  إهتاممهــم  عــدم  أو  املبتســم  بالوجــه  ألزواجهــم 
ــاد  ــد أف ــك فق ــة إىل ذل ــم. باإلضاف ــي ألزواجه ــكل الخارج والش
ــن  ــي م ــدر الكف ــون الق ــم المينح ــراد أن أزواجه ــن األف ــزء م ج
ــم وأن  ــا منه ــم تقدميه ــي يت ــآت الت ــامم للمفاج ــم واإلهت التقيي
ــاد  ــام أف ــي. ك ــع العاطف ــور الوض ــؤدي إىل تده ــع ي ــذا الوض ه
ــامم  ــع إهت ــح جمي ــال أصب ــد مجــئ األطف ــه بع الجــزء اآلخــر أن
املــرأة نحــو الطفــل وأن هــذا الوضــع يــؤدي إىل تدهــور العالقــة 

بــن األزواج.

“كان كل شــئ جميــالً جــداً 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 األتــراك مــع األســف. لهــذا 
ــاذا  ــد نفســه. مل ــه وحي ــزل بأن الســبب يشــعر الرجــل يف املن
ــرداً وأشــاهد  ــدة منف ــت ســأجلس عــىل املائ تزّوجــت إذا كن
ــل،  ــواري”. )رج ــي بج ــرأة الت ــعر بامل ــرداً وال أش ــاز منف التلف

ــام(.  إســطنبول، 50 ع

ــزل يف  ــت أذهــب إىل املن ــت شــخصية غــر محرتمة...كن “كان
الســاعة الســابعة يف املســاء. هــل ينــام الشــخص إذا كان 
ــك  ــاءاً ! يجــب علي ــابعة مس ــابعة الس ــر يف الس ــه يح زوج
أن تعــد لــه الطعــام وأشــياء مــن هــذا القبيــل ! تنتظــر 
مثــل هــذه األشــياء...يف نهايــة األمــر أنــت التعملــن. ميكنــك 
النــوم يف الســاعة الثانيــة عــرشة أو يف الســاعة الثالثــة ! هــل 
ميكنــك النــوم يف الســاعة الســابعة ! كنــت أدخــل إىل املنــزل 

والتقــول يل شــيئاً والحتــى مرحبــاً بــك”. )رجــل، منطقــة 
ــام(. ــة، 49 ع إيج

ــذي يعمــل يف  “يجــب عــىل املــرأة إظهــار الدعــم لرجلهــا ال
الخــارج وحيــداً لتوفــر املــال يف املنــزل. يجــب عليهــا أن 
ــزي. كــام يجــب  ــاً بــك ياعزي ــه كيــف حالــك ومرحب تقــول ل
عليهــا ســؤاله كيــف كان يومــك وهــل هنــاك مشــكلة. هــذا 
ــه مــن املــرأة...”. )رجــل، جنــوب رشق األناضــول،  مــا أتوقّع

عــام(.  49

الجــزء اآلخــر مــن أنــواع املشــاكل املتعلّقــة بالعالقــات العاطفيــة 
ــط  ــتهدف الضغ ــي تس ــلوكيات الت ــات والس ــواع الترّصف ــي ان ه
ــن أجريــت  والســيطرة عــىل الشــخص. أشــار بعــض النســاء الذي
معهــن املقابــالت أنــه أنــواع الترّصفــات والســلوكيات مثــل الغــرية 
مــن األزواج خــالل فــرتة الــزواج كان لهــا تأثريهــا يف إتخــاذ القــرار 
ــاة  ــد الحي ــد وتحدي ــع تقيي ــذا الوض ــي ه ــث يعن ــالق. حي بالط
اإلجتامعيــة وحتّــى الوصــول إىل منــع لقــاء ومقابلــة البيئــة 
القريبــة. كــام يوجــد البعــض مّمــن أفــاد بــأن هــذا النــوع مــن 
الغــرية يتحــّول إىل ســلوك وترّصفــات العنــف مــن حــن آلخــر. 

ــد  ــت ق ــام إذا كن ــم ألي ــث كان اليتكلّ ــة حي “كان يغــر للغاي
ســلّمت عــىل أحدهــم فقــط. مل يكــن يخــرين باملشــاكل 
وإمنــا كان يصمــت عــىل 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 إاّل أن أنــواع 
الغــرة التــي بــدأت بعــد ذلــك أّدت إىل إهتــزاز العالقــة 

ــام(. ــط، 47 ع ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح ــزواج”. )إم وال

“أصبــح كل شــئ بطعــم مســموم بالنســبة يل بســبب الغــرة. 
مل يكــن يرغــب يف إختالطــي وتداخــي مــع أي مجتمــع 
بســبب غرتــه الشــديدة. حيــث كان يرغــب يف أن اكــون 
معــه دامئــاً دون الدخــول يف أس نــوع مــن األوســاط االخــرى 
وهكــذا. كان شــخصاً يســبب اإلزعــاج لهــذه الدرجــة. أعتقــد 
أنــه كانــت لديــه مشــاكل نفســية. كانــت ثقــة الرجــل 
ــه يحبنــي جــداً ولكــن هــذا  بنفســه منعدمــة. كان يقــول أن
ــب إذا كان  ــة. تكس ــاً بالثق ــون مصحوب ــب أن يك ــب يج الح
ــام(.  ــطنبول، 41 ع ــرأة، إس ــب...”. )إم ــوار الح ــة بج ــاك ثق هن

“الغــرة والــرب والعنــف منــذ غاليــوم االول لزواجنــا...
بعــدم  توقّعــات  لديــه  كانــت  جــداً.  يغــر  زوجــي   كان 
حديثــي مــع شــخص عــىل اإلطــالق. مل يكــن يســمح يل حتــى 
بالحديــث مــع أرستــه”. )إمــرأة، شــامل رشق األناضــول، 38 

عــام(.
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جــزء أيضــاً الميكــن تجاهلــه مــن الرجــال الذيــن أجريــت معهــم 
ــرية  ــواع الغ ــم أن ــم أو لزوجاته ــت له ــه كان ــادوا بأن ــالت أف املقاب
ــط  ــواع الضغ ــة إىل أن ــديدة” باإلضاف ــا “ش ــا بانه ــم وصفه ــي ت الت
ــة  ــة العاطفي ــرر بالعالق ــي أّدت إىل ال ــرى والت ــات االخ والترصّف
ــة نحــو الطــالق.  ــرة يف املرحل ــات املؤث ــن الترصّف ــا م ــام جعله م

ــا.  ــئ لعالقتن ــب س ــد أي جان ــه مل يتواج ــول بأن ــي الق “ميكنن
ــت يف  ــي متادي ــن أنن ــئ. أظ ــض الش ــر بع ــت أغ ــي كن ولكنن
ــت  ــايت كان ــن ان ترصّف ــث أظ ــه حي ــي فعل ــاذا ميكنن ذلك...م
عــىل هــذا النحو...كنــت أمتنــى أن يتــامىش وعــي قليــالً يف هــذا 

ــام(. ــرة، 59 ع ــل، رشق مرم ــر...”. )رج األم

ــع شــخص آخــر  ــا م ــي أخونه ــدوام أنن ــت تظــن عــىل ال “كان
ولهــذا الســبب كانــت يف شــجار دائــم معــي. كانــت تتشــاجر 
ــكلة.  ــول إىل مش ــذي كان يتح ــر ال ــرة األم ــبب الغ ــي بس مع
ــة  ــل، منطق ــزواج”. )رج ــن ال ــداً م ــت ج ــبب ملل ــذا الس له

ــام(. ــة، 42 ع إيج

الخيانة

 أشــار كل مــن النســاء والرجــال إلىالخيانــة بإعتبارهــا يف مقّدمــة 
انــواع العنــارص التــي تــؤدي إىل إنتهــاء الــزواج. حيــث أفــاد معظــم 
النســاء مــن أصحــاب املتويســات العلميــة املنخفضــة واملتزوجــات 
ــأن  ــال ب ــاب األطف ــن أصح ــوام م ــة أع ــن خمس ــر م ــرتات أك لف

الســبب يف نهايــة الــزواج بالطــالق كان هــو الخيانــة. 

معظــم األفــراد املطلّقــن بســبب الخيانــة أشــاروا إىل مــرّبرات 
أخــرى خــالل رسدهــم لحكايتهــم. بعبــارة أخــرى التعتــرب الخيانــة 
هــي الســبب الوحيــد إلنهــاء الــزواج وحــدوث الطــالق وإمّنــا تــم 
وصفهــا مــن العديــد مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت 

بأنهــا “القّشــة التــي قصمــت ظهــر البعــري”.

مــن ناحيــة أخــرى يتواجــد األفــراد الذيــن أشــاروا إىل أن الخيانــة 
تعتــرب هــي الحــد الفاصــل التــي الميكــن بعدهــا إســتمرار الــزواج. 
حيــث أفــادوا إىل أن الخيانــة تــؤدي إىل فقــدان الثقــة حيــث 
ــد  ــي بع ــزواج بشــكل صّح ــة ال ــاً إســتمرار ومواصل ــون ممكن اليك

ــا.  حدوثه

ــادئ  ــة ســببها يف ب ــة رغبــت يف معرف ــا علمــت بالخيان “عندم
األخــر...كان  الشــهر  أن كل شــئ حــدث يف  أظــن  األمــر. 
صديقهــا يف الســابق...كان كافيــاً بالنســبة يل أن تتحــّدث معــه 
فقــط. اليتمــرس الــزواج مــع غيــاب الثقــة. كان كافيــاً أن تقابــل 
ــه  ــس أن تقابل ــت فقــط. ولي ذاك الشــخص مــن خــالل اإلنرتن
ــام(. ــض املتوســط، 36 ع ــاً لوجــه...”. )رجــل، البحــرال األبي وجه

“ميكنــك أن تُحــر شــخصاً مــن الشــارع وتعلــم ماهيتــه 
وعــىل أساســها تتعامــل معــه. ولكــن مــاذا ميكنــك فعلــه حيــال 
نظرتــك بشــكل طّيــب إىل أم لطفلــن ؟ كيــف ميكــن إلنســان 
ــت  ــاّم إذا كان ــاءل ع ــي تتس ــئلة الت ــد األس ــع تواج ــق م أن يث
قــد ذهبــت إىل أحدهــم يف جميــع خروجهــا ودخــواه ؟ تشــتم 
ــح األخــرى يف مالبســها، وتبحــث عــن خصــالت الشــعر  الروائ
يف املالبــس. جميــع هــذه املشــاكل جعلتنــي أصــاب مبــرض يف 

القلــب...”. )رجــل، منطقــة إيجــة، 54 عــام(. 

باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد األوضــاع التــي التحــدث فيهــا الخيانــة 
ملــرّة واحــدة وإمنــا ألكــر مــن مــرّة خــالل فــرتة الــزواج. كــام أفــاد 
ــزواج  ــة صغــرية” والتســتدعي هــدم ال ــا “حادث ــراد أنه بعــض األف
بالكامــل أو بإعتقادهــم أنــه ســيتم إســتمرار الــزواج نســبة لحــب 
ــر  ــزواج. ظه ــة يف ال ــم يف املواصل ــبة لرغبته ــم أو نس ــم له أزواجه
ــإن  ــك ف ــة إىل ذل ــن النســاء. باإلضاف ــرب ب هــذا الوضــع بشــكل أك
جــزء مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت أفــاد بأنــه علــم 
بالخيانــة أو الخيانــات املتكــّررة يف الفــرتة األخــرية مــن الــزواج أو 

بعــد الطــالق. 

“لقــد خاننــي. ليــس مــرّة واحــدة وإمنّــا خيانــة ملرتــن وثــالث 
ــرّة  ــي يف امل ــي زوج ــا خانن ــة عندم ــّدق برصاح ــرات...مل أص م
االوىل. حّتــى رأيــت بعــض األشــياء بــأم عيني...هــذا كان وضعــاً 
صعبــاً بطبيعــة الحــال...”. )إمــرأة، رشق وســط األناضــول، 32 

عــام(. 

ــد  ــا عن ــي ال أراه ــياء وأد‘ي أنن ــض األش ــل بع ــت أتجاه “كن
ــه  ــول ل ــت أق ــراً. كن ــت أحــب زوجــي كث ــي كن ــا ألنن حدوثه
ــل  ــي ال أتحّم ــئ ولكنن ــأتحّمل كل ش ــي س ــة أنن ــذ البداي من
ــن. مل أفعــل  ــاىس هــذا الخطــأ مرت ــة. إســتطعت أن أتن الخيان
ــح األمــر متطــّوراً جــداً.  ــة أصب أي شــئ. ولكــن يف املــرة الثالث
رأيتهــم وهــم يلتقــون وينامــون ســوية. رأيــت الرســائل. وأخراً 
أصبحــت ال أتحّمــل بعدهــا أي شــئ”. )إمــرأة، البحــر األبيــض 

املتوســط، 32 عــام(.

“كانــت الســاعة الخامســة أو السادســة يف الصبــاح عندمــا رن 
ــر يف  ــن يســتيقظ. مل أفّك ــه ل ــة أن ــه بحّج الهاتــف وأجــب علي
ــاك... ــر واإلرتب ــاب بالذع ــه ُيص ــا رأيت ــة عندم ــر يف البداي األم
بالطبــع بــدأت يف الشــك يف األمــر عنــد تكــرار األمــر أكــر مــن 
ــرت يف  ــت. فّك ــك الوق ــئ يف ذل ــل أي ش ــي مل أفع ــرّة ولكنن م
أنــه هــل ميكــن هــدم عــش الزوجيــة مــن أجــل شــئ بســيط 

ــام(. ــرأة، جريســون، 35 ع ــذا”. )إم كه

“لقــد خاننــي ومل يكــن هنــاك شــئ آخــر. مل يكــن هنــاك 
ــه كان  ــراً ألن ــرت كث ــف. ص ــدم أو رضب وعن ــاكل أو ه مش

يذهــب إىل النســاء. صــرت خمســة عــرشة عــام كاملــة”. 
)إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 55 عــام(.

ــن  ــاء الذي ــال والنس ــن الرج ــزءاً م ــإن ج ــرى ف ــة االخ ــن الناحي م
أجريــت معهــم اللقــاءات مــن الذيــن أفــادوا بطالقهــم وفــق 
أســباب الخيانــة أشــاروا إىل أنهــم مل يشــهدوا هــذا الوضــع أو 
أن أزواجهــم الســابقن مل يقبلــوا هــذا الوضــع. بعبــارة أخــرى 
فــإن موضــوع الخيانــة لجــزء مــن األفــراد املطلّقــن كان يف إطــار 

ــط. ــبهات فق ــكوك والش الش

مــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم نقــل املواقــف والتقييــامت املتعلّقــة 
بالخيانــة مــن خــالل أدوار الجنــس اإلجتامعــي التقليديــة/ أو مــن 
خــالل مفهــوم الرجولــة. حيــث يظهــر أنــه باألخــص الرجــال الذيــن 
ــة  ــتخدام أمثل ــادوا بإس ــم أف ــق زوجاته ــن طري ــم ع ــت خيانته مت

تشــري إىل أن زوجاتهــم مخطئات/عدميــات األخــالق.

ــا.  ــا تزّوجته ــذراء عندم ــن ع ــة. مل تك ــم الحقيق ــأقول لك “س
ــي مــن  ــة األمــر ولكــن أرسيت منعتن ــذ بداي كنــت ســأتركها من
ذلــك. رآهــا شــخص يف بــادئ األمــر، ثــم رآهــا شــخصان بعــد 
ذلــك بفــرتة وجيــزة أصبــح جميــع القريــة يســمع بأفعالهــا”. 

ــام(.  ــط، 36 ع ــض املتوس ــر األبي ــل، البح )رج

“كانــت تقابــل أحدهــم مــن خــالل اإلنرتنــت ســمعت بذلــك 
ــت  ــك. رأي ــل ذل ــي تفع ــاو ه ــي مل أراه ــزواج ولكنن ــالل ال خ
الرســائل. طلبــت منهــا أن تخــرج مــن املنــزل فــوراً أو أن هــذا 
ــام(.  ــة إيجــة، 35 ع ــة”. )رجــل، منطق ــينتهي بالجرمي ــر س االم

العنف

يعتــرب العنــف أكــر مــرّبرات الطــالق التــي يتــم ذكرهــا من النســاء. 
ــالت أن  ــت معهــم املقاب ــن أجري ــاد نصــف النســاء الذي ــث أف حي
العنــف بعــرت مــن املــرّبرات التــي أّدت إىل إنهــاء الــزواج وحــدوث 
الطــالق. يعتــرب الطــالق بــن األفــراد مــن أصحــاب األطفــال أكــر 

إنتشــاراً باملقارنــة مــع األفــراد بــدون األطفــال. 

للعنــف  النســاء  تعــرّض  وضــع  باألخــص  ينتــرش   كــام 
اللفظــي.  للعنــف  التعــرّض  االخــرى  بعبــارة  أو   النفــيس 
حيــث أفــاد النســاء بــأن أزواجهــم الســابقن كانــوا ميارســوا 
النفــيس  بالعنــف  املحفوفــة  والترصفــات  الســلوكيات  عليهــم 
مثــل اإلهانــات، الشــتائم، اإلذالل والتحقــري، الضغط/الســيطرة 
لبيئتهــا  أو  لهــا  التهديــدات  توجيــه  الشــخص،  يف   والتحّكــم 
والترصّفــات  الســلوكيات  زيــادة هــذه  توضيــح  مــع  القريبــة 
 بشــكل كبــري باألخــص يف الفــرتة االخــرية مــن الــزواج. أفــاد 
الــرر  إىل  يــؤدي  الفظــي  العنــف  أن  أيضــاً  النســاء   بعــض 

النفــيس بشــكل أكــرب وأنــه يــؤدي إىل إهتــزاز ثقــة الشــخص 
بنفســه. 

“مل يكــن هنــاك رضب عــىل اإلطــالق. لقــد رضبنــي مــرّة 
واحــدة فقــط. ولكــن اإلهانــات كانــت كثــرة. يختفــي أمل 
ــوب  ــرأة، جن ــات الميكــن نســيانها”. )إم ــرب. إاّل أن اإلهان ال

رشق األناضــول، 37 عــام(.

ــد  ــا إىل أح ــد ذهابن ــدوام عن ــىل ال ــي ع ــي ويذلّن “كان يهينن
ــرأة، غــرب البحــر األســود،  ــال”. )إم األماكــن عــىل ســبيل املث

ــام(. 39 ع

“مل يكــن يف وســعي الذهــاب دون الحصــول عــىل اإلذن. كان 
ــك”.  ــرف ذل ــي أع ــث أنن ــب حي ــت ال أذه ــام كن ــب. ك يغض

ــام(. ــرب البحــر األســود، 53 ع ــرأة، غ )إم

ــن  ــاً يخــرين أن زوجــات اآلخري ــال كان دامئ “عــىل ســبيل املث
جميــالت وأنهــن ينظــرن إليــه. كان ذلــك يغضبنــي جــداً. 
)إمــرأة، رشق وســط  بالنســبة لإلنســان..”.  املــوت  وكأنــه 

األناضــول، 39 عــام(.

يتضــح أيضــاً أنــه باإلضافــة إىل التعــرّض للعنــف النفــيس يتعــرّض 
النســاء إىل أنــواع العنــف والســلوكيات والترصّفــات التــي تــؤدي إىل 
تهديــد الســالمة الجســدية. يف إطــار أنــواع العنــف الجســدي الــذي 
يتعــرّض إليــه النســاء تــم ذكــر األمثلــة مثــل الــرب، اإلبــراح يف 
الــرب، توجيــه اللكــامت، الــركالت، الصفعــات، القــذف باألشــياء، 
الجــرح، محاولــة الخنــق، الدفــع، الحبــس يف الغرفــة وشــد الشــعر. 

“نعــم، لقــد حــدث ذلــك مــرّة واحــدة. كنــت حامــالً بأبنتــي 
ــوا هــذا  ــي يف املنــزل. تخّيل ــوف مع االوىل...وكان هنــاك ضي
النــوع مــن العنــف وهنــاك طفــل يف أحشــايئ. مل ميكننــي 
ــد إضطــّروا إىل  ــك. لق ــص مــن ذل ــة إلتخلّ الخــروج مــن الغرف
ــة  ــرأة، منطق ــاذي”. )إم ــة إلنق ــول للغرف ــاب والدخ ــرس الب ك

إيجــة، 42 عــام(.

يف  حديثــة  زوجــة  كنــت  عندمــا  العنــف  يف   “بــدأ 
أرسيت  إىل  الوضــع  هــذا  أعكــس  مل  الثالــث.   اليــوم 
بــأي حــال مــن األحــوال حتــى اليحــزن أيب وأّمي...حتــى تــوّف 
ــوب رشق األناضــول،  ــرأة، جن ــذي يف أحشــايئ”. )إم ــل ال الطف

26 عــام(.

انــواع الســلوكيات  باإلضافــة إىل ذلــك يعــرض الرجــال أيضــاً 
والترصّفــات التــي تحتــوي عــىل التهديــد بالعنــف الجســدي مثــل 

ــل.  ــد بالقت ــكن للتهدي ــل الس ــع نص ــرب أو رف ــد بال ــع الي رف
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ــا والطفــل  “رفــع نصــل الســكن حتــى يقطعنــي ويقتلنــي أن
الــذي يف أحشــايئ. ولكنــه تراجــع عندمــا رصخــت ومل أعــرف 
ــه  ــيقتلني ولكن ــت. كان س ــك الوق ــه يف ذل ــر ب ــذي فّك ــا ال م
تراجــع يف اللحظــات األخــرة”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 29 

عــام(.

ــجار  ــا ش ــن بينن ــر. مل يك ــذا االم ــذب يف ه ــتطعي الك “ال أس
ــل  ــه الشــجاعة لفع ــن لدي ــه مل تك ــات. ألن ــركالت والصفع بال
ــك  ــل ذل ــعه فع ــه كان يف وس ــث أن ــبب أرسيت حي ــك بس ذل
ــيقتلنا  ــه س ــول بان ــدد بالق ــن. كان يه ــوا موجودي إذا مل يكون
وأنــه ســيقطّعنا وأشــياء مــن هــذا القبيــل. وكان يهاجــم هنــا 
ــرأة، رشق وســط  ــات”. )إم ــياء واملقتني ــرّس األش ــاك. ويك وهن

ــام(. ــول، 48 ع األناض

جــزء أقــل مــن النســاء ذكــر أن أزواجهــن الســابقن مارســوا 
عليهــن أنــواع العنــف الجنــيس. حيــث يتواجــد يف هــذا النطــاق 
الجنســية  للعالقــة  الضغــط  مثــل  والترصّفــات  الســلوكيات 

والضغــط يف حالــة رفــض العالقــة الجنســية.

ــر. بالنســبة يل  ــف تجــاه املــرأة هــو الرسي ــواع العن “أشــد أن
العنــف اللفظــي اليــؤدي إىل األمل بــروح وحيــاة اإلنســان. 
ــزول حتــى وإن أّدى إىل الــرر  ــه ي ــا الــرب والكــرس فإن أّم
واألمل. أكــر انــواع العقوبــات هــو العنــف يف الرسيــر للمــرأة”. 

ــام(.  ــول، 32 ع ــوب رشق األناض ــرأة، جن )إم

“مل أكــن أســتطيع الدخــول يف العالقــة الجنســية بشــكل جّيــد 
حيــث كانــت لــدي مشــاكل وأكيــاس دهنيــة. أّمــا هــو فــكان 
دامئــاً بتعبنــي يف موضــوع العالقــة الجنســية. لــذا كنــت أغلــق 
بــاب الغرفــة ألنــام وحــدي وكنــت أعــد لــه رسيــراً يف القاعــة 

لينــام”. )إمــرأة، غــرب البحــر األســود، 29 عــام(. 

جــزء مــن النســاء الــاليت تعرّضــن للعنــف مــن أزواجهــن الســابقن 
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 الــاليت شــاركن أرسهــن بهــذا الوضــع يشــعرن 

بالراحــة حتــى مــع الشــعور بالحــظ. 

ــا  ــه رمّب “كانــت أرسيت تحــاول ردعــي عــن الفكــرة بالقــول أن
أن يتصّحــح األمــر ورمبــا يحــدث ســلوك مختلــف وأنــه لدينــا 
طفلــن. وأنــا مــن جانبــي رغبــت يف التجربــة. حتـّـى ال ينتهــي 
ــزواج عــىل الفور...لهــذا الســبب ســحبت عــدد  املوضــوع وال
إثنــن مــن مذكّــرات الطــالق التــي كنــت قــد قّدمتهــا مســبقاً. 
ــرأة،  ــرات”. )إم ــذه املذكّ ــم ه ــد تقدي ــف بع ــت للعن تعرّض

ــام(.  ــول، 34 ع ــط األناض رشق وس

“نعــم لقــد رضبنــي أكــر مــن مــرّة. رمّبــا نخجــل نحــن النســاء 
مــن البــوح بهــذا الشــئ ولكــن هــديف الوحيــد كان هــو عــدم 
ــت  ــي بك ــم أن أّم ــول لك ــزن ألرسيت. أق ــعور بالح ــح الش من
أكــر مــن مــرّة أمامــي عنــد ذكــري الحــوادث التــي حدثــت 
معــي. أنــا إحــدى النســاء املحظوظــات يف إمكانهــن الطــالق”. 

)إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 28 عــام(.

ــن تحــاول وضــع مــرّبر للعنــف  ــوال الفــراد املطلّق يالحــظ أن أق
مــن حــن آلخــر. حيــث يتّضــح أن هنــاك بعــض أنــواع العوامــل 
التــي تعتــرب نقطــة إنطــالق لبدايــة العنــف باألخــص مثــل إدمــان 
الكحــول واملخــّدرات، املشــاكل اإلقتصاديــة، البطالــة، تأثــري البيئــة 
القريبــة، الخيانــة، الغــرية، املشــاكل النفســية، عقــدة النقــص 

وغريهــا مــن املشــاكل املشــابهه. 

ــف  ــىل العن ــوي ع ــات تحت ــلوكيات وترصّف ــاك س ــت هن “كان
ــكل  ــرصّف بش ــث كان يت ــزواج. حي ــوام األوىل يف ال ــذ األع من
إســتعامله  حالــة  يف  أّمــا  غاضبــاً.  يكــون  عندمــا  عنيــف 
املخــّدرات فــكان االمــر يقــل بدرجــة كبــرة لــذا كنــت أنتظــر 
. حيــث كان يصبــح غاضبــاً وعصبيــاً يف حالــة عــدم إســتعامله 
ــة  ــرأة، منطق ــرب”. )إم ــرصخ وي ــث كان ي ــّدرات حي للمخ

ــام(. ــة، 43 ع إيج

“كان يربنــا عندمــا يتعاطــى الكحــول. مثــالً يف إحــدى 
ــرتة  ــي لف ــرار يف وجه ــرب واإلحم ــار ال ــزول آث ــّرات مل ت امل
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 
ــحبني  ــن أذين وس ــّدين م ــىل األرض وش ــقطت ع ــي وس صفعن
بعــد  إنفتــح وإنكــرس غــروف األذن.  لــذا  الداخــل.  إىل 
ــه تقــول  ــاه محــق. كانــت أّم ذلــك حــر زوجي...قــال أن أب
ــا يف  ــداً. نحــن أيضــاً رضبون ــا جّي ــدي أرضبه ــا ياول ــه أرضبه ل
الســابق أرضبهــا حتــى تعتــاد عــىل ذلــك...مل يكــن يربنــي يف 
الواقــع ولكننــي ال أعلــم مالــذي حــدث. عندمــا كّنــا نجلــس يف 
املســاء كانــت والــدة زوجــي تقــول لــه أحيانــاً ملــاذا التــرب 
زوجتــك يابنــي، إرضبهــا مــرّة واحــدة فإننــي أرغــب يف ذلــك. 
الغريــب يف األمــر أنــه كان يطيعهــا ويربنــي”. )إمــرأة، 

ــام(. وســط األناضــول، 39 ع

ــالت باإلدعــاء  ــن أجريــت معهــم املقاب أشــار بعــض الرجــال الذي

أنهــم مل ميارســوا العنــف عــىل زوجاتهــم أو أن ســلوكياتهم مل تكــن 
تحتــوي عــىل العنــف الجــاد والشــديد لــذا وّجهــوا إنتقــادات فيــام 
ــكام  ــار أح ــم يف إط ــريي بحّقه ــع التدب ــرار املن ــاذ ق ــص بإتخ يخت

ــم 6284. القانــون املرقّ

ــت هنــاك تراكــامت. ال أعــرف. بــدأت املشــكلة  “رمبّــا كان
بالقــول ملــاذا ترصخــن عــىل 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 
ــوم”. )رجــل، غــرب  العقــاب باإلبعــاد فــرتة خمســة عــرشة ي

ــام(.  ــرة، 44 ع مرم

ــه  ــالق إاّل أن ــوى الط ــرة بدع ــد مذك ــن تواج ــم م ــىل الرغ “ع
تــم عقــايب باإلبعــاد. مل أكــن عــىل علــم بذلك...حصلــت عــىل 
ــرة  ــت ألول م ــث علم ــة حي ــة اإللكرتوني ــة الدول ــفرة بواب ش
ــن  ــة األم ــت إىل مديري ــذا ذهب ــزل. ل ــن املن ــاد م ــرار اإلبع بق
ــاك  وتشــاجرت مــع الرشطــة يف املركــز. قلــت لهــم ليــس هن
رضب وليــس هنــاك تقريــر للرشطــة وليــس هنــاك شــاهد إذن 
كيــف تعدوننــي مــن املنــزل وعــىل أي أســاس”. )رجــل، رشق 

ــام(. ــول، 47 ع ــط األناض وس

الحياة العملية والوضع اإلقتصادي

الحيــاة  أنــواع املشــاكل يف  النســاء والرجــال  فــرّس كل مــن   
العمليــة التــي تــؤدي إىل الطــالق بشــكل مختلــف. حيــث أشــار 
جــزء مــن النســاء أن أزواجهــم الســابقن مل يعملــوا عــىل اإلطــالق 
أو مل يعملــوا يف أعــامل منتظمــة. تــم توضيــح الســبب لهــذا 
ــل.  ــل يف العم ــة الرج ــدم رغب ــان بع ــن االحي ــدد م ــع يف ع الوض
ــاكل  ــن املش ــوع م ــذا الن ــل ه ــد مث ــدن بتواج ــاليت أف ــاء ال النس
ــزل  أرشن إىل أن إســتمرار إلتزامــات ومســؤوليات املعيشــة يف املن
كانــت تقــع عــىل عاتقهــم أو أنــه كانــت تتواجــد ضائقــة كبــرية يف 
العيــش. مــن الناحيــة األخــرى فــإن جــزء مــن النســاء الــاليت أفــدن 
بتواجــد عــدم كفايــة املكاســب املاديــة ألزواجهــن الســابقن مــع 
ــي  ــل ه ــية للرج ــة األساس ــل “الوظيف ــارات مث ــتخدامهم لعب إس
جلــب املــال للمنــزل” و”يجــب عليــه رعايــة الزوجــة واألطفــال” 
ومــن هــذا الســياق يتّضــح نــوع االدوار التــي يتــم إلقائهــا عــىل 

ــة.  ــة املجتمعي ــن الناحي ــق الرجــل م عات

ــث  ــذي يبح ــه وال ــىل عمل ــب ع ــذي يواظ ــل ال ــّدر الرج “أق
بــكل قّوتــه وبــكل الوســائل عــن أنــواع األعــامل األخــرى عنــد 
إخراجــه مــن هــذا العمــل حيث أقــّدره كالتــاج عــىل رأيس. أّما 
هــذا فقــد كان يهــرب وكان كســوالً عــىل الرغــم مــن تواجــد 
عملــه. كانــت هــذه هــي النهاية...أنهــى الــزواج. عــدم عملــه، 

عــدم رعايــة الرجــل لطفلــه وعــدم تحّملــه للمســؤولية أنهــى 
هــذا الــزواج”. )إمــّراة، جنــوب رشق األناضــول، 47 عــام(.

“ال أعــرف، مل يكــن يرغــب يف العمــل، مل يكــن يهتــم باألمــر، 
ــه  ــا اجــد ل ــه، يخــرج مــن العمــل، وأن مل يكــن بتشــّبث بعمل
عمــل مــرة اخــرى. برصاحــة أصبح حمــل املســؤولية املســتمرّة 
ثقيــالً عــىل كاهــي. اآلن التســتحمل املــرأة إذا كان الرجــل يف 
املنــزل بــدون عمــل. عــدم عمــل املــرأة طبيعــي ولكــن عــدم 
عمــل الرجــل ليــس طبيعيــاً. ليــس هنــاك إلتــزام عــىل املــرأة 
ــة  ــي املادي ــن النواح ــوب م ــن املطل ــر م ــل أك ــة الرج برعاي
ــؤوليات  ــات ومس ــن إلتزام ــل م ــزل والطف ــة املن ــن رعاي ولك

الرجــل”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 36 عــام(.

مــن الناحيــة االخــرى فــإن الرجــال الذيــن أفــادوا بحــدوث الطالق 
نتيجــة انــواع املشــاكل املاديــة ذكــروا األوضــاع التــي تشــري بعــدم 
إقتصــاد الزوجــات الســابقات وأنهــن كــن دامئــاً يف رغبــة باملزيــد. 
ــزل  ــام املن ــوا بنظ ــن األشــخاص مل يلتزم ــوع م ــث أن هــذا الن حي
ــام  ــرب م ــكل أك ــون بش ــول يف الدي ــام أّدى إىل الدخ ــادي م اإلقتص
أّدى إىل الوصــول إىل طريــق مســدود مــن الناحيــة اإلقتصاديــة. 

ــاء  ــورة الكهرب ــار أو فات ــع اإليج ــتطيع دف ــن أس ــال مل أك “مث
حيــث بــدأت املشــاكل مــن هــذه األمــور إىل حــد مــا. وذلــك 
ألنــه مل يكــن لــدي عمــل مســتمر...وعندما كنــت أجــد عمــالً 
كنــت مــن األشــخاص القانعــن لكّنهــا كانــت ترغــب يف املزيــد 
ــزل  ــن من ــا م ــة يف ذلك...أحرته ــت محّق ــدوام. وكان ــىل ال ع
أّمهــا للعيــش يف رفاهيــة ولكّننــا 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 
ــا  ــىل م ــالزم ع ــن ال ــر م ــي أك ــم بزوجت ــت أهت ــك كن إىل ذل
ــن  ــر م ــب أك ــّرر الطل ــا تك ــت ال أدعه ــرف، كن ــن. ال أع أظ
مــرة لــذا كنــت أفعــل جميــع مــا تطلبــه. بــدأت مــن الصفــر 
وبشــكل مــرسع. أنــا رجــل مســتأجر. خطــأت عندمــا أشــرتيت 
العديــد مــن املقتنيــات واألثاثــات وعليــه دخلــت تحــت 
ــك إىل حــدوث األشســاء االخــرى”.  ــون. وأّدى ذل ــة الدي طائل

ــام(.  ــط، 31 ع ــض املتوس ــر األبي ــل، البح )رج

“كان هنــاك إنفــاق مرتفــع ومبالــغ فيــه يف موضــوع املالبــس. 
ــت  ــه كان ــة ولّكن ــة املادي ــن الناحي ــاك مشــاكل م مل يكــن هن
لديهــا مشــاكل يف معرفــة القيمــة أو لبــس األشــياء واملالبــس 

ــام(. ــرة، 32 ع ــل، رشق مرم ــة”. )رج الالئق

إخفــاء املشــاكل املاديــة عــن الزوجــة ومعرفــة هــذا النــوع مــن 
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املشــاكل يف فــرتات 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 األعــامل تســري بإتجــاه ســئ كــام أخفــى 
ــه. علمــت كل شــئ يف لحظــة واحــدة. بعــد إنتهــاء كل  ديون
شــئ حيــث كانــت تلــك اللحظــة التــي إنتهــى فيهــا كل شــئ. 
ــت  ــرية بالنســبة يل. نعــم، كان ــة ظــن كب ــك خيب ــد كان ذل لق
هــذه هــي النقطــة التــي مل أســامحه عليهــا أبــداً...”. )إمــرأة، 

غــرب األناضــول، 36 عــام(.

ــن  ــرة أزواجه ــص بنظ ــام يخت ــاء في ــئلة إىل النس ــه األس ــم توجي ت
ــوا  ــن كان ــأن أزواجه ــدن ب ــاليت أف ــاء ال ــن. النس ــابقن لعمله الس
ينظــرون إىل عملهــم بشــكل إيجــايب مل يكونــوا يقّدمــون التقييــم 
ــث  ــات. حي ــع األوق ــم يف جمي ــذا الوضــع مــن جانبه اإليجــايب له
أن مــرّبر النســاء يف التقييــم الســلبي املتعلـّـق بهــذا املوضــوع هــو 
أن أزواجهــم الســابقن كانــوا يدفعوهــم إىل العمــل وأنهــم كانــوا 

ــي يكســبونها.  يحتجــزون االمــوال الت

“تركــت العمــل ألننــي كنــت أعمــل ألشــرتي لــه علبتي ســجائر 
وصحيفــة ســباقات الخيــل باإلضافــة إىل عــدد إثنــن بــرا وكأن 
ــه  ــث أن ــك حي ــت مجــرة عــىل ذل ــا. كن ــا كان ينقصن ــك م ذل
ــزل دون أن  كان يــرصخ بصــوت عــايل عندمــا أذهــب إىل املن
أشــرتي هــذه األشــياء. لقــد عشــت هــذه املواقــف...مل يكــن 
ــا  ــن عندم ــه ولك ــل مع ــت أعم ــا كن ــئ عندم ــأي ش ــّوه ب يتف
بــدأت يف العمــل يف أماكــن أخــرى أصبــح يشــعر بالغــرة 

ــام(. ــرة، 44 ع ــرأة، رشق مرم ــديدة”. )إم الش

مــن الناحيــة األخــرى فــإن كل مــن النســاء والرجــل الذيــن 
أجريــت معهــم املقابــالت أفــادوا بــأن مشــاركة املــرأة يف القــوى 
ــل أو  ــا الرج ــي اليحبّذه ــي الت ــاع الت ــن االوض ــرب م ــة يعت العامل
ــاء –  ــربز أدوار النس ــث ت ــالق. حي ــىل اإلط ــا ع ــمح به ــي اليس الت
ــرأة يف  ــام مشــاركة امل ــاً أم ــرب عائق ــي تعت ــة والت الرجــال التقليدي
ــا  ــي يتواجــد به ــواع الحــالت الت ــة. باألخــص يف أن ــاة العملي الحي
األزواج الســابقن مــن أصحــاب الغــرية الشــديدة والتــي تــؤدي إىل 

ــرأة.  ــبة للم ــزل بالنس ــارج املن ــاة خ ــد الحي ــد وتقيي تحدي

“الن الدخــل كان قليــالً فإنــه اليكــون هنــاك أهميــة ملــا 
تفّكريــن فيــه أو ماتحتاجــن إليه...كنــت أرغــب بالعمــل 
ولكنــه مل يكــن مينــح اإلذن بذلــك. لــذا كنــت أقــول لــه 
ــاك  ــك هن ــر يف محيط ــه. أنظ ــل ب ــالً لتعم ــد عم ــب وج إذه
أطفــال لنــا ولدينــا إحتياجــات لــذا واجــب عليــك أن تعمــل. 
كان عاطــالً عــن العمــل يف املنــزل لفــرتة تســعة أشــهر يف 

العــام. كنــت أتحــّدث معــه يف بدايــة األمــر وكنــت أقــول لــه 
أن عليــك أن تعمــل. بعــد ذلــك تركــت الحديــث. وذلــك ألن 
أقــوايل مل تكــن تجــدي نفعــاً ومل يكــن لهــا أي تأثــر”. )إمــرأة، 

ــام(. ــر، 44 ع إزم

ــز أمل  ــن ُيحــر الخب ــا م ــت أن ــد كن ــا. لق “مل أرغــب يف عمله
ــة  ــت جائع ــت لس ــاً. أن ــك كافي ــم كان ذل ــي ؟ نع ــن يكف يك
ولســت محرومــة مــن املســكن. هــل طلبتــي أي نقــود حتــى 
إن كانــت لــرة واحــدة مــن أّمــك أو أبيــك ؟ مل تطلبــي ذلــك. 
إذا ملــاذا ســتعملن ؟ جوابهــا كان أنهــا متــّل مــن التواجــد يف 
املنــزل وأنهــا ستســاهم يف املنــزل...”. )رجــل، البحــر األبيــض 

املتوســط، 31 عــام(.

جــزء مــن الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت أشــار إىل أن 
تواجــد النســاء يف داخــل إطــار الحيــاة العمليــة ســاهم يف توفــري 

إمكانيــة إتخــاذ قــرار الطــالق بســهولة. 

ــر  ــي األم ــن راتب ــىل م ــراً أع ــاىض أج ــت تتق ــي كان ــالً ه “مث
ــع  ــه يف جمي ــث أن ــرتة. حي ــر ف ــكلة يف آخ ــح مش ــذي أصب ال
نقاشــاتنا كانــت تذكــر أنــه لــن يكــون يف مقــدوري الوقــوف 
ــل،  ــالً...”. )رج ــت رج ــي لس ــا وأنن ــي إذا إنفصلن ــىل أقدام ع

جنــوب رشق األناضــول، 30 عــام(.

“كانــت زوجتــي تعمــل. بالطبــع يجــب أن تعمــل. أرغــب يف 
أن تعمــل املــرأة لتســتطيع الوقــوف عــىل أقدامهــا منفــردة إاّل 
أن بعــض النســاء ينظــرن إىل األمــر وكأنهــن يعملــن إذن هــذا 
ــن يكــون  ــه ل ــرن بأن ــم يفّك ــر مــام يجعله ــايف األم هــو كل م
مــن يجابههــم عــىل اإلطالق...مبعنــى أن عملهــم جّيــد ولكــن 
التعجبنــي طريقــة إســتخدامهن لهــذا األمــر كنــوع مــن 

ــام(. ــد”. )رجــل، إســطنبول، 38 ع التهدي

الواجبات واملسؤوليات املنزلية 

ــم  ــه ت ــالت أن ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــراد الذي ــث األف ــار ثل أش
إنهــاء الــزواج وحــدوث الطــالق نتيجــة انــواع املشــاكل املتعلّقــة 
بعــدم تنفيــذ اإللتزامــات واملســؤوليات والواجبــات املنزليــة. 
ترتفــع نســبة النســاء بــن الفئــة العمريــة 25-49 مــن الــاليت أرشن 
إىل حــدوث الطــالق يف زواجهــن نتيجــة الواجبــات واملســؤوليات 

ــة.  املنزلي

ــالت أن  ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــراد الذي ــن خــالل األف ــح م يتّض
ــكلة  ــاق مش ــرب نط ــة تعت ــؤوليات املنزلي ــات واملس ــألة الواجب مس
مختلفــة التبايــن مــن حيــث اإلســتيعاب لــكل مــن الرجــال 
ــري  ــو معاي ــو ه ــالف ه ــذا اإلخت ــايس يف ه ــبب األس ــاء. الس والنس

النــوع اإلجتامعــي املجتمعيــة وتأثــريات قوالــب تقســيم الواجبات 
واألعــامل املنزليــة مــن خــالل هــذه املعايــري باإلضافــة إىل الفصــل 
بــن الرجــال والنســاء. كــام تــم توضيحــه يف قســم التوقّعــات مــن 
الــزواج يتوقّــع الرجــال أن رعايــة املنــزل يجــب ان يتــم تنفيذهــا 
ــم  ــاء إىل توقّعه ــارت النس ــام أش ــاء ك ــق النس ــن طري ــل ع بالكام
املشــاركة والدعــم مــن الرجــال يف تحّمــل هــذه األعبــاء باألخــص 

بعــد مجــئ األطفــال خــالل فــرتة الــزواج.

أشــارت النســاء الــاليت أجريــت معهــن املقابــالت عــن أنــواع 
املشــاكل يف الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة مــع ذكــر أكــر 
ــدم  ــابق، ع ــزوج الس ــل ال ــدم عم ــل ع ــيوعاً مث ــة ش ــواع األمثل أن
الكفايــة مــن النواحــي املاديــة وتحّمــل مســؤولية العنايــة بالطفــل 
لوحدهــن أو عــدم القيــام بأنــواع األعــامل املنزليــة مثــل الصيانــة 
يف املنــزل. لهــذا الســبب تتجــه النســاء إىل وصــف أزواجهــن 
الســابقن بالخالــن مــن املســؤولية. باإلضافــة إىل ذلــك فقــد 
أرشن إىل ثقــل كاهــل املســؤولية امللقــاة عــىل عاتقهــن يف الــزواج 

ــزواج.  ــدة يف ال ــعورهن بالوح ــى إىل ش ــذي دع وال

“جميــع مســؤوليات املنــزل كانــت ملقــاة عــىل عاتقــي. كنــت 
ــو  ــر كان ه ــة األم ــت. يف نهاي ــس الوق ــل يف نف ــرأة والرج امل
زوجــي، رب املنــزل وزوجــي وكان عليــه معرفــة بعــض هــذه 
ــا  ــراً واليأخذه ــور كث ــذه األم ــم به ــن يهت ــؤوليات. مل يك املس
عــىل محمــل الجــد ومل يكــن يفّكــر يف اليــوم أو الغــد. كانــت 
لديــه مشــكلة مثــل عــدم الرغبــة يف تحّمــل املســؤولية. لهــذا 
ــة إيجــة، 36  ــرأة، منطق ــا يف مشــاكل دامئــاً”. )إم الســبب كّن

عــام(. 

وبالوحــدة  الزحــام  يف  بالوحــدة  أشــعر   كنــت 
الشــديدة يف الزحــام الشــديد. ألنــه مل يكــن هنــاك مــن 
يســألني عــن أحــوايل. كان الجميــع ينتظــر منــي العمــل. 
ــة إىل أن  ــم. باإلضاف ــل الدائ ــة والعم ــام، النظاف ــداد الطع إع
ــت  ــل. كن ــكل كام ــا بش ــب عمله ــامل يج ــذه األع ــع ه جمي
غــر ســعيدة. كنــت حزينــة عــىل الــدوام...”. )إمــرأة، منطقــة 

إيجــة، 44 عــام(.

أكــن  األرسة...ومل  يف  املســؤولية  خلــو  أحتمــل  أكــن  “مل 
أحتمــل عــدم تقســيم الواجبــات واألعــامل. مبــا فيهــا أعــامل 
املنــزل. هنــاك أشــخاص مســؤولة عنهــم كــام أنــه كان واجبــاً 
عــي القيــام بهــذه املســؤوليات جميعهــا مبفــردي. كنــت 
ــذه  ــاركة ه ــم ومش ــدم تقاس ــديدة لع ــدة الش ــعر بالوح أش

املســؤوليات...”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 47 عــام(.

“مل يكــن لــه إهتــامم شــديد بأبنتــي. ومل يتعــّرف بأحــد مــن 
معلّميهــا يف يــوم مــن األيــام أو يهتــم مبدرســتها يف يــوم مــن 

ــرأة،  ــاً”. )إم ــة أيض ــرتة الرعاي ــود يف ف ــر موج ــام. كان غ األي
ــام(. ــة إيجــة، 36 ع منطق

“مل يكــن يفعــل أي شــئ فيــام يختــص بأمــور الطفــل. حيثــث 
كان دامئــاً يقــول مــاذا ميكننــي أن أفعلــه لــه وإىل أيــن آخــذه 
ــه  ــب مع ــه أذه ــول ل ــت أق ــل. كن ــذا القبي ــن ه ــياء م وأش
ــايت  ــع أزواج صديق ــج فجمي ــب البولين ــينام أو إىل لع إىل الس
ــبوع  ــتمر ألس ــر يس ــم...كان األم ــع أطفاله ــر م ــن الكث يفعل
ــرأة،  ــه...”. )إم ــا كان علي ــوع مل ــود الوض ــم يع ــبوعن ث وأس

ــام(. ــة، 44 ع ــة إيج منطق

أّمــا الرجــال الذيــن أعربــوا عــن إنتهــاء زواجهــم وحــدوث الطــالق 
ــابقات يف  ــم الس ــدوا زوجاته ــد أنتق ــوع فق ــذا املوض ــبب ه بس
مواضيــع امللقــاة عــىل عاتــق املــرأة مثــل إعــداد الطعــام والقيــام 
بالتنظيــف. باإلضافــة إىل ذلــك يظهــر مفهــوم وإســتيعاب بعــض 
الرجــال ملفهــوم رعايــة الطفــل وفــق أدوار النــوع اإلجتامعــي يف 
ــامت  ــوا تقيي ــام قّدم ــرأة. ك ــف امل ــن وظائ ــاره م ــع بإعتب املجتم
ســلبية فيــام يختــص بعــدم إعتنــاء ورعايــة زوجاتهــم الســابقات 
باألطفــال كــام هــو مطلــوب. يتواجــد يف هــذا النــوع مــن الرجــال 
ــار إىل  ــن أش ــة م ــؤوليات املنزلي ــات واملس ــروا الواجب ــن ذك الذي
نقــص املهــارة واملعرفــة أو النقــص العــام يف زوجاتهــم الســابقات.

“أنــا أعمــل يف الخــارج طــوال اليــوم، مــا الــذي تفعلــه املــرأة 
ــام  ــداد الطع ــك بإع ــوم ؟ علي ــوال الي ــزل ط ــودة يف املن املوج
فهــو اليأخــذ ســاعتن مــن وقتــك. كــام انــه اليحــدث إتســاخ 
ــر  ــاك الكث ــس هن ــط ولي ــا شــخصن فق ــزل نســبة ألنن يف املن
مــن الضيــوف املرتّدديــن علينــا. هــذه هــي مســؤولياتها. 
ــة  ــون مرتّب ــي وتك ــيل وال ــع للغس ــها تخض ــت مالبس إذا كان
ــدون  ــكان ب ــرشة يف كل م ــي منت ــاذا مالب ــة إذا مل يف الخزان
غســيل...هل هــذه جرميتــي إذا كانــت التفعــل هــذه األشــياء 

ــام(. ــول، 34 ع ــط األناض ــل، رشق وس ؟ )رج

ــة املنــزل، مل  “أخــرى، مل تكــن أيديهــا معتــادة يف موضــوع رّب
يكــن بإســتطاعتها صنــع شــئ. كانــت مســألة الطعــام مشــكلة 

يف واقــع األمــر”. )رجــل، رشق مرمــرة، 32 عــام(.

“بســبب زياراتهــا املــرتّددة ألرستهــا فقــد كّنــا نتشــاجر بســبب 
إنقاصهــا مــن إلتزاماتهــا وواجباتهــا تجــاه األطفــال واملنــزل...
كانــت تذهــب إىل منــزل أبيهــا أربعة أيــام يف األســبوع. وكانت 
ــزل دون  ــدون يف املن ــال وحي ــال يف املنزل...االطف ــرتك األطف ت

وجبــات طعــام أو إفطــار...”. )رجــل، إســطنبول، 50 عــام(.

تواجــد النســاء يف أنشــطة وفعاليــات العمــل يعتــرب مــن العوامــل 
التــي تــؤدي إىل إنتقــاص املــرأة مــن الواجبــات واملســؤوليات 
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ــواع  ــد أن ــباب يتواج ــذه األس ــابقن. له ــق األزواج الس ــة وف املنزلي
الرجــال الذيــن أوضحــوا أنهــم مل يرغبــوا يف عمــل زوجاتهــم 

ــابقات.  الس

“كانــت تذهــب يف ســاعة مبّكــرة جــداً وترجــع يف ســاعة 
متأخــرة مــع التعــب الشــديد، مــع هــذا الوضــع كنــت أعتقــد 
أنهــا التخصــص لنــا الوقــت الــكايف يل وملنزلهــا”. )رجــل، رشق 

ــام(. ــرة، 32 ع مرم

“مل اكــن أرغــب يف عملهــا ولكّنهــا كانــت تــرص عــىل هــذا األمــر 
كثــراً. 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 مســتمرّة. بــدأت يف العــودة إىل املنــزل 
يف أوقــات متأخــرة، ومل تعــد الطعــام وكان األطفــال يف وضــع 
ــر  ــرب البح ــل، غ ــل...” )رج ــذا القبي ــن ه ــياء م ــزري وأش م

ــام(. ــود، 43 ع األس

“كانــت والــدة زوجتــي هــي التــي تهتــم بالطفــل. كّنــا نرتكــه 
ــا. مل أكــن أرغــب  هنــاك النهــا كانــت تســكن عــىل مقربــة مّن
ــراً  ــت أغضــب وأحــزن كث ــي إىل العمــل وكن يف ذهــاب زوجت
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 األفــراد الذيــن أجريــت معهــم 
ــية  ــاة الجنس ــت يف الحي ــي حدث ــاكل الت ــواع املش ــالت أن ان املقاب
ــزواج وحــدوث الطــالق.  ــاء ال كانــت هــي الســبب واملــربر يف إنه
توضيــح الحيــاة الجنســية بإعتبارهــا مــن مــرّبرات الطــالق يعتــرب 
ــراد  ــن األف ــال وب ــاء والرج ــن النس ــن كل م ــتوى ب ــس املس يف نف
مــن الفئــات العمريــة املختلفــة أو أصحــاب املســتويات العلميــة 
املختلفــة. كــام أنــه تــم ذكــر هــذا املــرّبر عــن طريــق األفــرد مــن 
املتزوجــن لفــرتة خمســة أعــوام أو أكــر وأصحــاب األطفــال مــن 

ثالثــة أطفــال وأكــر. 

ــن  ــق كل م ــن طري ــية ع ــاة الجنس ــاكل يف الحي ــاول املش ــم تن يت
النســاء والرجــال بنســب متســاوية مــع اإلختــالف يف منظــور تنــاول 
ــة االخــرى. الســبب يف هــذا اإلختــالف هــو  املوضــوع مــن الناحي
توقّعــات كل مــن النســاء والرجــال مــن الحيــاة الجنســية باإلضافــة 
ــذا الصــدد.  ــص بأدوارهــم يف ه ــام يخت ــة في ــر املجتمعي إىل املعاي
ــية  ــاة الجنس ــم بالحي ــرأة التهت ــأن امل ــرة ب ــد الفك ــص تواج باألخ
وتضعهــا يف املقــام الثــاين مــن اإلهتاممــات نتيجــة أنــواع الواجبــات 
ــذا  ــأن ه ــا ب ــع قبوله ــال م ــة األطف ــة ورعاي ــؤوليات املنزلي واملس

الوضــع هــو وضــع طبيعــي باإلضافــة إىل الفكــر بــأن الحيــاة 
الجنســية تعتــرب مــن إحتياجــات الرجــل مــع رضورة تلبيــة توقّعاته 
ومتطلّباتــه يف هــذا األمــر. تعتــرب اإلختالفــات يف وجهــة النظــر إىل 
ــاة  ــىل الحي ــول ع ــام األزواج يف الحص ــاً أم ــية عائف ــاة الجنس الحي

ــن. ــن الطرف ــبة ب ــة املتناس ــية الطبيعي الجنس

“يف واقــع األمــر كانــت لــدي إحتياجــات بصفتــي رجــالً. أحيانــاً 
كّنــا نتشــاجر بســبب هــذه املواضيــع حيــث كان لذلــك األمــر 
التأثــر الكبــر عــىل نفــي. يف نهايــة األمــر أصبحــت ال أفّكــر 
يف النواحــي الجنســية ومل أفّكــر يف األمــر لفــرتة 3-2.5 أعــوام 
عــىل اإلطــالق مبعنــى أنهــا دفعتنــي إىل الشــعور بالــرود مــن 

هــذا األمــر”. )رجــل، رشق مرمــرة، 40 عــام(.

“تغــّرت األحــوال بعــد مجــئ الطفــل. يف واقــع األمــر بــدأت 
ــاك  ــه تكــون هن بعــض األشــياء قبــل والدة الطفــل. مبعنــى أن
مشــاركة يف الرسيــر بــن الــزوج والزوجــة. هــذا مل يكــن 
موجــوداً بيننــا. بدأنــا يف التباعــد عــن بعضنــا البعــض. جميعنــا 
إتجهنــا نحــو رعايــة الطفــل”. )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 

عــام(.  40

يعتــرب وضــع اإلبتعــاد مــن الحيــاة الجنســية بســبب أنــواع 
ــي  ــاع الت ــن األوض ــة م ــاة الزوجي ــدث يف الحي ــي تح ــاكل الت املش
تظهــر بشــكل متكــّرر يف أنــواع الزيجــات التــي تنتهــي بالطــالق. 
حيــث أشــار جــزء مــن كل مــن النســاء والرجــل بحــدوث مشــاكل 
وفــق أســباب أخــرى يف الحيــاة الزوجيــة وأن هــذا األمــر إنعكــس 
عــىل الحيــاة الجنســية. يؤثــر عــدم الرضــا مــن الناحيــة العاطفيــة 
ــؤدي إىل  ــام ي ــزواج م ــاة الجنســية بشــكل ســلبي يف ال ــىل الحي ع
ــار  ــرى أش ــة أخ ــن ناحي ــض. م ــم البع ــن بعضه ــاد األزواج ع إبع
ــة مــن الطــرف  ــراد مــن الرجــال بشــكل أكــرب إىل عــدم الرغب األف
اآلخــر. أّمــا النســاء الــاليت ذكــرن عــدم رغبــة األزواج الســابقن يف 
الحيــاة الجنســية فــكان عددهــن قليــالً. وّضحــت إحــدى النســاء 
ــري  ــزواج وتأث ــامم ال ــدم إهت ــالت ع ــن املقاب ــت معه ــاليت أجري ال

ــة: ــارات التالي ــا بالعب ــر عليه األم

“فعلنــا نفــس الشــئ مــرة أخــرى عــىل أمــل أن يتــم تصحيــح 
ــا مل  ــن أنن ــرة. أظ ــة كب ــم يب بدرج ــه كان اليهت ــع ولكّن الوض
ــن  ــل م ــدي طف ــام...كان ل ــرتة 1.5 ع ــوايل ف ــاً لح ــع مع نجتم
قبــل وكنــت أقــي معــه الوقــت. النســاء التكــون لهــن 
ــؤدي  ــه ي ــر أن ــايف األم ــل. كل م ــذا القبي ــن ه ــات م إحتياج
ــد بنفســك.  ــك الشــعور الجّي ــراً. الميكن إىل حــزن الشــخص كث
وتبــدأيئ يف التفكــر هــل أنــا قبيحــة، هل أنا ســمينة وأكتســبت 
ــت هــذه هــي  ــي. كان ــرّب من ــاذا اليتق ــوزن، مل ــد مــن ال املزي
ــد  ــدين بع ــه واليري ــد أعجب ــي. مل أع ــىل نف ــر ع ــرات األم تأث

ــام(. ــط، 25 ع ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح اآلن”. )إم

ــك  ــر عــن ذل ــي التعب ــدة، ال أعــرف كيــف ميكنن “مل تكــن جّي
ــاة بــن زوج وزوجــة. كنــت أشــعر  ــاك حي ــه مل تكــن هن ولكّن
ــاردة”. )رجــل،  ــت ب ــي مــع صديقــي الرجــل. كان ــا وكأنن معه

ــام(. ــض املتوســط، 44 ع البحــر األبي

“بعــد حــدوث جميــع هــذه املشــاكل مل أكــن أرغــب يف 
الحصــول عــىل العالقــة الجنســية. مل أكــن أرغــب يف أن يدخــل 

ــام(. ــط، 36 ع ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح ــري”. )إم إىل رسي

“مل تكــن لدينــا عالقــة جنســية. أبــداً. كان ذلــك يحــدث مــرّة 
يف الشــهر أو العــام...مل أكــن رايض عــن ذلــك. كان ميكننــا 
الحصــول عــىل الســعادة إذا كّنــا ســعداء مــن حيــث النواحــي 
ــن املشــاكل”.  ــد م ــا تجــاوز العدي ــث كان ميكنن الجنســية حي

ــام(. ــود، 42 ع ــر األس ــرب البح ــل، غ )رج

ــث  ــر. حي ــع األم ــة يف واق ــن أرغــب يف العالق ــي مل أك ــا الت “أن
أعتقــد أنــه اليجــوز اإلجتــامع مــع شــخص التحبينــه والتثقــن 
ــه  ــر يف متعت ــكان يفّك ــا هــو ف ــى وإن كان زوجك...أّم ــه حت ب
عــىل الــدوام. الشــئ الوحيــد الــذي كان يفعلــه هــو الترصّفــات 
والســلوكيات العنيفــة...”. )إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 36 

عــام(.

“حصــل الــرود يف العالقــة بعــد والدة الطفــل. يقولــون أن ذلك 
يحــدث لجميــع النســاء بعــد الــوالدة. كــام أنهــا ولــدت ثالثــة 
توائــم. أظــن أنــه مل يتبّقــى لهــا ثقــة بنفســها عــىل اإلطــالق...”. 

)رجــل، إســطنبول، 50 عــام(.

ــىل  ــزواج ع ــدث يف ال ــي تح ــاكل الت ــواع املش ــكاس أن ــالف إنع بخ
الحيــاة الجنســية فــإن عــدم التناســب والتوافــق بــن االزواج مــن 
حيــث النواحــي الجنســية يــؤدي أيضــاً إىل إنهــاء الــزواج وحــدوث 
الطــالق. مثــال أنــواع النســاء الــاليت أرشن إىل هــذا املوضــوع خــالل 
حديثهــن ذكــرن أن أزواجهــم الســابقن مل يكونــوا يوفــرون الرضا يف 
الجنــس وأنهــم مل يكونــوا يبذلــو الجهــد يف هــذا األمــر. أّما بالنســبة 
للنســاء الــاليت ليــس لديهــن تجــارب جنســية قبــل الــزواج فتكــون 
ــا  ــزواج ومروره ــة األوىل يف ال ــن الليل ــاوف م ــواع املخ ــم أن لديه
ــام  ــزوج م ــرّب ال ــن شــكل تق ــق م ــع القل ــق م ــري للقل بشــكل مث
ــاوف  ــن املخ ــوع م ــذا الن ــتمرار ه ــامل إس ــد إحت ــؤدي إىل تواج ي
طيلــة فــرتة الــزواج. باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد أنــواع النســاء التــي 
ــابقن  ــم الس ــامم أزواجه ــدم إهت ــبة لع ــن نس ــت إنزعاجه أوضح
بالنظافــة الشــخصية بالشــكل املطلــوب. أّمــا الرجــال فقــد أشــاروا 
بشــكل أكــر إىل بــرود زوجاتهــم مــن حيــث الناحيــة الجنســية مام 
ــاءات  ــة الجنســية. خــالل اللق أّدى إىل عــدم توافقهــم مــن الناحي
ــدى  ــي ل ــة عــىل تواجــد مــرض التشــّنج املهب متــت مشــاركة أمثل

النســاء خــالل فــرتة الــزواج. 

ــىل  ــي ع ــث أكرهن ــة االوىل حي ــذ الليل ــر من ــت األم ــد ترك “لق
العالقــة الجنســية. خفــت يف بــادئ األمر...بكيــت حتــى الصباح 
األمــر الــذي أّدى إىل مشــكلة كبــرية يف نفــيس. بعــد ذلــك 
خفــت يف واقــع األمــر”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 50 

عــام(.

“كنــت أبــي دامئــاً ولكنــه مل يكــن بوســعي فعــل شــئ. بالطبــع 
كّنــا نتحــدث يف األمــر ولكن...حاولــت أن أخــربه أن هــذا النوع 
ــة  ــة املتبادل ــق الرغب ــو كان وف ــيكون أفضــل ل ــور س ــن األم م
ــار  ــه إنتظ ــه الميكن ــول أن ــاً يق ــه كان دامئ ــن ولكن ــن الطرف ب

رغبتــي...”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 49 عــام(.

“مل يكــن يفّكــر يف أنــه ميكــن ان تكــون لــدي إحتياجــات 
أيضــاً. وهــذا املوضــوع كان يحزننــي ويؤملنــي بطبيعــة الحــال. 
كإمــرأة ميكنــك كبــح جــامح نفســك حتــى تصبــح بعــض 
ــرأة، وســط  ــات”. )إم ــن اإلهتامم ــة م ــة الثاني ــور يف املرتب األم

ــام(. ــول، 37 ع األناض

ــا إىل الطبيــب  “كانــت مريضــة مبــرض التشــّنج املهبــي. ذهبن
النفــي للعــالج. ولكّنهــا ذهبــت يف أســبوع واحــد ومل تذهــب 
ــت  ــا مل تتناولها...كان ــات ولكّنه ــا العالج ــرى. منحوه ــرة أخ م
ــي هــذه املشــكلة  لــدي فكــرة بأنــه إذا إســتطاعت مــن تخطّ
لــكان لدينــا أطفــال وأرسة وأن كل شــئ ســيكون عــىل مايــرام 
ــط  ــل، وس ــكلة”. )رج ــذه املش ــاوز ه ــتطع تج ــا مل تس ولكّنه

ــام(. األناضــول، 32 ع

جــزء كبــري مــن النســاء الــاليت أعربــن عــن الحيــاة الجنســية 
ــزواج  ــاء ال ــي أدت إىل إنته بإعتبارهــا مــن املشــاكل واملــرّبرات الت
مــع  الجنســية  العالقــة  يف  دخلــن  أنهــن  أوضحــن  والطــالق 
ــرن  ــام ذك ــراه. ك ــط واإلك ــت الضغ ــة أو تح ــدون رغب ــن ب أزواجه
أن أزواجهــن السشــابقن ينظــرون إىل العالقــة الجنســية بإعتبارهــا 
ــواع  ــذا تتعــرّض النســاء إىل أن ــات الزوجــة. ل مــن وظائــف وواجب
العنــف الجنــيس أو الجســدي يف حالــة عــدم تنفيذهــن إللتزامهــن 
بهــذه “الوظيفــة”. لهــذا الســبب تتواجــد النســاء الــاليت ينظــرن إىل 
حياتهــن والعالقــات الجنســية يف شــكل كابــوس مــع اإلضطــرار إىل 
ــام أن جــزء مــن  ــن. ك ــع أزواجه ــة الجنســية م الدخــول يف العالق
ــات الضغــط واإلكــراه عــىل  النســاء تعرّضــن إىل ســلوكيات وترصّف
العالقــة الجنســية يف حالــة عــدم رغبتهــن بالدخــول يف العالقــة أو 
تعرّضــن إىل أنــواع الضغــط النفــيس أو العنــف الجســدي يف حالــة 

ــة الجنســية.  عــدم الدخــول يف العالق

“كانــت كابوســاً يف واقــع األمر...هــو كان شــخصاً يعيــش وفــق 
رغباتــه فقــط وكان أنانياً...تعرّضــت كثــراً إىل األذى منــه”. 

ــام(. ــرأة، إســطنبول، 38 ع )إم
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“كان يشــاهد األفــالم الجنســية واإلباحيــة مــن خــالل اإلنرتنــت 
ثــم يحــاول تطبيقهــا معــي كــام كان ميــارس تطبيــق العنــف 

عنــد رفــي”. )إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 26 عــام(.

“مل تكــن تحــدث مشــاكل عندمــا اليتنــاول الكحــول ولكّنــه كان 
دامئــاً يتنــاول الكحــول بإســتمرار األمــر الــذي أزعجنــي كثــراً. 
كانــت لزوجــي خصــال قــذرة وكان يحــب اإلكــراه يف العالقــة. 
ــرأة،  ــراه”. )إم ــّوة واإلك ــي بالق ــي ويغتصبن ــط أقدام كان يرب

ــام(. غــرب البحــر األســود، 32 ع

ــا  ــوم. وأن ــرّة يف الي ــية م ــة الجنس ــب يف العالق ــالً كان يرغ “مث
مل أكــن أرىض عــن ذلــك. يوميــاً ! مــاذا يعنــي يوميــاً ! مل يكــن 
يقــول أي شــئ فيــام يختــص ليــس هنــاك داعــي إلقامــة 
ــك. وكان  ــىل ذل ــرين ع ــاً كان يج ــس متام ــىل العك ــة. ع العالق
ــر... ــن األم ــل م ــب وأنفع ــا أغض ــك عندم ــىل ذل ــي ع يكرهن
يــرب ثــم ميــارس الجنــس”. )إمــرأة، شــامل رشق األناضــول، 

ــام(. 44 ع

“كان يحــدث مايرغــب بــه عــىل الدوام...كنــت اخــره أننــي ال 
ــك. كان يحــدث  ــرص عــىل ذل ــه كان ُي أرغــب يف العالقــة ولكن

مايرغــب بــه عــىل الــدوام”. )إمــرأة، إســطنبول، 42 عــام(.

عدم القدرة عىل إنجاب األطفال

عــرّبت مجموعــة صغــرية مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم 
املقابــالت عــىل أن عــدم مقــدرة أحــد االزواج عــىل إنجــاب األطفال 
أو عــدم رغبتــه يف الحصــول عــىل األطفــال يعتــربان مــن العنــارص 
ــزواج وحــدوث الطــالق. كــام  ــاء ال ــؤدي إىل إنه ــي ت األساســية الت
تواجــد أنــواع األفــراد الذيــن أعربــوا عــن حــدوث الطــالق نســبة 
لتواجــد أنــواع املشــاكل يف الصّحــة اإلنجابيــة وعــدم املقــدرة عــىل 
اإلنجــاب ســواء كان ذلــك منــه أو مــن زوجــه. مثــال لذلــك ذكــرت 
إحــدى النســاء االيت أجريــت معهــن املقابــالت أنــه حــدث معهــا 
ــا مل تســتطع  ــزواج وأنّه اإلجهــاض مــن 5-6 مــرّات خــالل فــرتة ال
ــا إىل  ــا به ــام دع ــداوي م ــالج والت ــن الع ــم م ــىل الرغ ــاب ع اإلنج
ــالق  ــدوث الط ــام وح ــرتة 33 ع ــتمر لف ــذي إس ــزواج ال ــاء ال إنه
ــذي ظهــر مــن  ــواع الضغــط النفــيس ال نتيجــة لعــدم تحّملهــا ألن

زوجهــا. 

“كانــت الحيــاة ســعيدة ولكــن أطفــايل كانــوا يولــدون أمــوات 
ــت  ــة وتعرّض ــة املكثّف ــدة العناي ــت إىل وح ــون. دخل واليعيش
لــألمل كثــراً. كان زوجــي يرغــب يف الــزواج مــرّة أخــرى ولكــن 
ــي يف هــذا األمــر. حيــث كانــت  ــدة زوجــي كانــت يف صّف وال
تغضــب عــىل ولدهــا وتقــول لــه هــل الميكــن تأســيس عــش 
ــاة  ــال. ولكــن بعــد وف ــة عــدم تواجــد األطف ــة يف حال الزوجي

والــدة زوجــي...كان كل يــوم يخــرين بأننــي مل أنجــب األطفــال 
ــه يف  ــل أحاديث ــن أحتم ــه. مل أك ــرى طفل ــه أن ي ــه مل ميكن وان
هــذا األمــر. مل أحتمــل لــذا ذهبــت وطلبــت الطــالق”. )إمــرأة، 

غــرب البحــر األســود، 53 عــام(.

مــن ناحيــة أخــرى أعربــت إحــدى النســاء عــىل أن عــدم املقــدرة 
عــىل إنجــاب األطفــال ليــس بســبب مشــكلة منهــا وإمنــا بســبب 
عيــب يف زوجهــا وأن كل مــن زوجهــا وأرستــه ألقــوا عليهــا الالمئــة 
ــزواج وحــدوث  ــاء ال ــم إنه ــه ت ــي أوضحــت أن يف هــذا األمــر والت
الطــالق بســبب الضغــط مــن والــدة الــزوج والضغــط مــن الــزوج 

نفســه.

ملــاذا  كثــراً  أزعجنــي  الــذي  دامئــاً  الســؤال   “كان 
ــدي  ــر يف ي ــك. وكأن األم ــن ذل ــاذا الميك ــال مل ــن األطف التنجب
ــدة  ــع وال ــت م ــرى. ذهب ــع أخ ــيتزّوج م ــه س ــول أن ؟ كان يق
ــة. مل  ــة املعاين ــى غرف ــت معــي حت ــب. دخل زوجــي إىل الطبي
ــت  ــذا رب ــلوك ل ــذا الس ــب ه ــظ الطبي ــي. الح ــن تصّدقن تك
ــن  ــه ميك ــي أن ــدة زوج ــول لوال ــو يق ــي وه ــىل كتف ــه ع بيدي
إنجــاب االطفــال مــن هــذه البنــت ولكــن املشــكلة يف أن 
إبنــك هــو الــذي الميكنــه اإلنجــاب. نوعيــة الحيوانــات املنويــة 
الخاصــة بولــدك منخفضــة”. )إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 

ــام(. 26 ع

ــن  ــالج م ــوع للع ــاه الخض ــف تج ــرب املوق ــك يعت ــة إىل ذل باإلضاف
أجــل إنجــاب األطفــال أيضــاً مــن العوامــل التــي تؤثــر إســتمرارية 
الــزواج. مثــال أحــد الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابالت أشــار 
إىل أن زوجتــه الســابقة مل متنحــه الوقــت الــكايف لفــرتة عالجــه كــام 
أن أحــد الرجــال اآلخريــن أشــار إىل زوجتــه الســابقة مل تقــرتب مــن 

العــالج عــىل اإلطــالق. 

للعــالج  أخضــع  وكنــت  مّنــي  العيــب   “كان 
أم  جــاءت  مــّرات.  ثــالث  أو  مرتــن  ذهبــت   حيــث 
ــول،  ــل، رشق األناض ــت”. )رج ــا وذهب ــذت إبنته ــة وأخ الزوج

ــام(. 36 ع

ــزوج يف الحصــول عــىل األطفــال مــن نقــاط  ــة ال يعتــرب عــدم رغب
التحــّول أيضــاً يف الــزواج. حيــث ذكــرت بعــض النســاء أن أزواجهــن 
الســابقن مارســوا عليهــن الضغــط النفــيس لإلجهــاض والخضــوع 
لعمليــة الكحــت الــذي أّدى بــدوره إىل حــدوث الصدمــات لديهــم.

الكحــت  لعمليــة  بالخضــوع  عليــي  يل  ليقــول  يكــن  “مل 
القــول  أن  حيــث  األطفــال.  يف  يرغــب  كان  إذا  لإلجهــاض 
ــد جرحــاً كبــراً...”.  بــرورة الخضــوع لإلجهــاض لإلنســان يولّ

)إمــرأة، إســطنبول، 34 عــام(.

القيم يف إطار اإلختالفات الثقافية والفردية 

القيم والرؤى الحياتية وأسلوب الحياة 

ــن  ــراد الذي ــن األف ــخاص م ــة أش ــن كل أربع ــن ب ــخص م ــاد ش أف
ــم  ــزواج يف حياته ــاء ال ــم إنته ــالت أنــه ت ــت معهــم املقاب أجري
ــاة.  ــلوب الحي ــات يف أس ــواع اإلختالف ــة ان ــالق نتيج ــدوث الط وح
حيــث أن األفــراد الذيــن أشــاروا إىل الختالفــات يف أســلوب ومنــط 
ــالق  ــرّبرات الط ــن م ــا م ــم بإعتباره ــن أزواجه ــم وب ــاة بينه الحي
ذكــراو أنــواع اإلختالفــات الفكريــة التــي حدثــت يف مواضيــع 
ــاة، مــدى اإلهتــامم باملظهــر الخارجــي  ــات مــن الحي مثــل التوقّع
ــط  ــلوك يف املحي ــة والس ــئة االجتامعي ــات التنش ــس، اتجاه واملالب
يف  اإلختالفــات  إطــار  يف  النســاء  معظــم  ذكــرت  اإلجتامعــي. 
ــالق  ــدوث الط ــم ح ــه ت ــة أن ــات الثقافي ــاة واإلختالف ــاط الحي أمن
ــة  ــع الناحي ــات مــن حيــث مواضي معهــن نســبة لتواجــد اإلختالف
اإلجتامعيــة ومقــدار التمتّــع بالحيــاة بينهــن وبــن أزواجهــن 
ــع  ــاه إىل مواضي ــوا اإلنتب ــد لفت ــا معظــم الرجــال فق الســابقن. أّم

الزي/املالبــس واملظهــر الخارجــي.

“كان مختلفــاً. عندمــا نذهــب إىل أصدقائنــا كان اليتحــّدث 
ــر يف  ــاز. كان يح ــاهدة التلف ــس ملش ــخص ويجل ــع أي ش م
املعايــدات ويصطنــع املشــاكل. كان الجميــع ينزعــج منــه ثــم 
كان يخــرج بعــد ذلــك دون أن يرجــع إىل املنــزل...”. )إمــرأة، 

ــام(. ــة إيجــة، 42 ع منطق

“كان إنســاناً مييــل بصفــة أكــر إىل أشــياء مثــل اإلنرتنــت. حيث 
ــوب.  ــاز والحاس ــر للتف ــكل أك ــت بش ــص الوق ــدأ يف تخصي ب
مل يكــن يخصــص لنــا الوقــت كــام هــو الحــال بالنســبة 
ــث  ــاط الحدي ــا يف أوس ــد معن ــن يتواج ــياء. مل يك ــذه األش له

والدردشــة”. )إمــرأة، وســط األناضــول، 27 عــام(.

“كانــت مختلفــة. أنــا كنــت أكتفــي مبــا أجــده ولكّنهــا كانــت 
ــد. أنــا مل  دامئــاً ترغــب يف املزيــد. تحــب زوجتــي اللبــس الجّي
أكــن كذلــك، كنــت أكتفــي مبــا أجــده فقــط”. )رجــل، منطقــة 

إيجــة، 46 عــام(.

“مثــالً يف موضــوع إختيــار املالبــس إذا أخرتهــا أن هــذه 
ــرتي  ــاً وتش ــس متام ــع العك ــت تصن ــا كان ــق به ــس التلي املالب
ــام(. ــول، 28 ع ــرب األناض ــل، غ ــي”. )رج ــذي مل يعجبن ــئ ال الش

“نعــم. املالبــس املكشــوفة إىل حــد مــا كانــت مشــكلة. مل 
تكــن مالبــي مكشــوفة يف واقــع األمــر ولكّنــه كان يظــن 
كذلــك. كانــت املشــكلة يف راحتــي. راحتــي فقــط...”. )إمــرأة، 

إســطنبول، 46 عــام(.

العادات السيئة

ــق  ــزواج وف ــاء ال ــالق وإنه ــرّبرات للط ــدى امل ــادات إح ــرب الع تعت
األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت حيــث تعتــرب يف املراتــب 
ــادات  ــة للع ــرّبرات يف الطــالق. يف شــكل أمثل ــواع امل ــن أن األوىل ب
تــم ذكــر كل مــن إدمــان الكحــول، التدخــن، إدمــان القــامر 
ــؤدي إىل  ــي ت ــي الت ــاع ه ــذه األوض ــرب ه ــث تعت ــّدرات. حي واملخ
تلــف إنتظــام املنــزل والحيــاة املشــرتكة بــن األفــراد والتأثــري عليهــا 

بشــكل ســلبي. 

“كان يدّخــن يف املنــزل وكنــت أشــعر باإلنزعــاج الشــديد 
ــه يف  ــب يف تدخين ــن أرغ ــي مل أك ــراً. ألنن ــا كان صغ الن منزلن

ــام(. ــود، 29 ع ــر األس ــرب البح ــرأة ، غ ــزل”. )إم املن

ــات. مبعنــى القــامر.  ــه ألعــاب الرهان “كانــت املشــكلة يف لعب
ــا العيــش بســهولة وراحــة أكــر إذا مل يكــن يلعــب  كان ميكنن
هــذه األلعــاب. كــام أننــا مل نكــن أناســاً يرغبــون يف الفخامــة 
العاليــة إىل درجــة كبــرة”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 

31 عــام(.

ــخصية  ــات الش ــة املواصف ــت مناقش ــد متّ ــك فق ــة إىل ذل باإلضاف
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 أيضــاً مــن 

ــالق.  ــرّبرات الط م

“كانــت إنســانة مهّذبــة وممتــازة يف االحــوال الطبيعيــة. ولكــن 
كانــت عنيــدة جــداً. عنيــدة لدرجــة الميكــن تخّيلهــا. كان هــذا 
هــو األمــر الــذي أّدى إىل إنهــاء العالقــة بيننــا”. )رجــل، جنــوب 

رشق األناضــول، 26 عــام(.

مرتفعــاً  العــادات  أنــواع  بســبب  النســاء  طــالق   يعتــرب 
باملقارنــة مــع الرجــال. حيــث يظهــر أن أنــواع العــادات املتواجــدة 
ــل الكــذب، إدمــان الكحــول، التدخــن،  يف أزواجهــن الســابقن مث
األســباب  مــن  جميعهــا  تعتــرب  واملخــّدرات  القــامر   إدمــان 
الطــالق.  وحــدوث  الــزواج  إنتهــاء  إىل  أّدت  التــي   واملــرّبرات 
املبــارش  الســبب  كانــت  املذكــورة  العــادات  أن هــذه  حيــث 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــة ب ــويه العالق ــان يف تش ــن االحي ــري م  يف كث
الرجــال  تجــاه  النســاء  مــن  الثقــة  نقصــان  يظهــر   حيــث 
ــال  ــول يف الرج ــان الكح ــام أن إدم ــذب. ك ــلوكيات الك ــبب س بس
أّمــا عــادة   يــؤدي إىل توفــري الــرر إىل املحيــط والزوجــات. 
هــو  كــام  املنــزل  دخــل  إهتــزاز  إىل  فتــؤدي   القــامر 
الحــال يف إدمــان املخــّدرات الــذي يــؤدي إىل تشــويه العالقــة مــع 

الزوجــات. 
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“كان يتنــاول الكحــول. وكان يحــّب املتعــة إىل درجــة بعيــدة...
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. ولكّنــه كان 
يتنــاول الكحــول عــىل الــدوام. كان يتنــاول الكحــول يف حالــة 
حوجــة زوجتــه وأطفالــه إىل املــال يف املنــزل”. )إمــرأة، غــرب 

ــام(. ــود، 40 ع ــر األس البح

ــة  ــك الرائح ــن. تل ــة التدخ ــن رائح ــة م ــج للغاي ــت أنزع “كن
املزعجــة...كان يدّخــن علبتــي ســجائر يف اليــوم”. )إمــرأة، 

غــرب مرمــرة، 60 عــام(.

ــال  ــن الرج ــراد م ــالق األف ــي أّدت إىل ط ــادات الت ــواع الع ــا أن أم
فرتتكــز عــىل انــواع العــادات يف زوجاتهم الســابقات الغــري مرغوب 

فيهــا مثــل املواصفــات الشــخصية والكــذب والتدخــن. 

ــرف  ــام تع ــول الصــدق عن ــت تق ــراً. وكان ــت تكــذب كث “كان
ــك”.  ــن ذل ــاً م ــأتخذ موقف ــي س ــذب وأنن ــت بالك ــي علم أنن

)رجــل، وســط األناضــول، 30 عــام(.

ــن  ــا تدّخ ــول أنه ــت تق ــراً. للجميع...كان ــذب كث ــت تك “كان
الســجائر وأنهــا مدمنــة عــىل التدخــن. كنــت أقــول لهــا ملــاذا 
تدّخنــن يازوجتــي فأنــا ال أســتطيع ان أوفــر لــك املــال لــرشاء 
ــا مســتأجر. ملــاذا تدّخنــن الســجائر...”. )رجــل،  الســجائر فأن

ــوب رشق األناضــول، 23 عــام(. جن

“كان لديهــا وجهــان...يف يــوم تكــون جّيــدة حتــى تظــن أنهــا 
ــّر الوجــه  ــا ويتغ ــى يحــدث شــئ م ــدوام حت ــىل ال ــك ع كذل

ــام(. ــرة، 39 ع ــل، رشق مرم األول”. )رج

الطــالق وفــق أســباب املســتوى العلمــي، فــارق الســن، املعتقــد 
واملذهــب، زواج األقــارب

ــن،  ــارق الس ــي، ف ــتوى العلم ــباب املس ــق أس ــالق وف ــر الط يظه
ــن  ــا م ــن أنه ــم م ــىل الرغ ــارب ع ــب، زواج األق ــد واملذه املعتق

ــالق. ــدوث يف الط ــادرة الح ــرّبرات الن ــواع امل ان

ــة أو  ــث ميكــن أن ينظــر أحــد االزواج إىل اآلخــر بنظــرة دوني حي
ــاض مســتواه العلمــي. ــة إنخف نظــرة إزدراء يف حال

ــىل  ــه ع ــق حصول ــع أو ينحــدر اإلنســان وف “يجــب أن اليرتف

التعليــم. يجــب تواجــد املســاواة يف األمــر. أنــا تعلّمــت ذلــك 
ــض  ــر األبي ــرأة، البح ــارب”. )إم ــرارة التج ــه مب ــراً وتعلّمت كث

ــام(. ــط، 26 ع املتوس

ــة  ــع النظــر إيل بدوني ــي م ــرى نفســه أعــىل مّن “كان يظــن ي
ألننــي تركــت التعليــم منــذ الصــف الخامــس”. )إمــرأة، غــرب 

ــام(. ــرة، 33 ع مرم

تواجــد فــارق الســن بــن األفــراد املطلّقــن دعــا إىل تواجــد 
اإلختالفــات يف التجــارب أو مــن حيــث النظــرة إىل الحيــاة وبالتــايل 

ــن األزواج.  ــي ب ــل الهرم ــكيل التسلس تش

“كان يقــول أننــي أكــر منــه يف الســن. حيــث يجــب أن 
التكــون املــرأة هــي الكبــرة يف الســن وإمّنــا يجــب ان يكــون 
ــام(. ــة، 46 ع ــة إيج ــرأة، منطق ــراً”. )إم ــا عم ــر منه ــل أك الرج

ــت  ــر. كان ــراً يف العم ــراين صغ ــتصغرين. ت ــت تس ــاً كان “دامئ
ــرب البحــر األســود،  ــام أيضــاً”. )رجــل، غ ــذ أول أي ــك من كذل

ــام(. 62 ع

املعتقــد واملذهــب  تعتــرب اإلختالفــات والتمييــز مــن حيــث 
ــر  ــة جــداً. يظه ــر بحــاالت قليل ــي تظه ــرّبرات الطــالق الت ــن م م
ــا  ــم فيه ــي يت ــع الت ــن املواضي ــاره م ــب بإعتب ــالف يف املذه اإلخت
ــن األرسة يف  ــزل أو م ــل املن ــراد يف داخ ــق األف ــن طري ــل ع التدّخ

ــة.  ــة القريب البيئ

كانــت  باملذهــب،  يتعلّــق  فيــام  “كانــت هنــاك مشــكلة 
ــم  ــول ألحده ــا النق ــا يف قريتن ــا. لدين ــرة لوحده ــكلة كب مش
ــل.  ــذا القبي ــن ه ــئ م ــا أو ش ــادة هن ــك العب ــب علي ــه يج أن
والدهــا كان يقلــق مــن هــذا الشــأن. حتــى أننــي أخرتــه أن 
هــذا هــو مذهبــي أول مــرة أقابلــه فيهــا. وأخرتــه أاّل ُيحــدث 
ــرب  ــل، غ ــر”. )رج ــذا األم ــن ه ــتقبل م ــاكل يف املس يل املش

ــام(. ــرة، 31 ع مرم

“زوجتــي مل تكــن متدّينــة. أم[ دامئــاً تصــّي. أنــا أيضــاً مل أكــن 
ــي  ــك األوقــات. عندمــا تزوجــت...مل يكــن لزوجت أصــّي يف تل

مثــل هــذا النهــج”. )رجــل، غــرب مرمــرة، 32 عــام(.

الطــالق بســبب زواج األقربــاء يعتــرب منخفــض جــداً لدرجــة 
العــدم. الوضــع األســايس الــذي يشــري إليــه األفــراد الــذي حــدث 
بينهــم الطــالق وفــق هــذا الســبب هــو تشــّوه وإنتهــاء العالقــة 

ــة. ــة القراب ــبب رابط ــم بس ــودة بينه املوج

ــارب. كل  ــزواج األق ــق ب ــام يتعلّ ــايب في ــئ إيج ــد أي ش اليوج

ــتغالل كل  ــؤدي إىل إس ــذي ي ــي ال ــاء املتناه ــو الغب ــه ه مافي
طــرف لآلخــر بقــدر أكــر والــذي يظهــر باملظهــر اإليجــايب يف 
ــط، 55  ــض املتوس ــر األبي ــل، البح ــان”. )رج ــن االحي ــر م كث

ــام(. ع

ــه الســلبية هــي أن األرس كانــت تتشــاجر فيــام بينهــا  “جوانب
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

الطــالق بســبب مــرّبر عــدم معرفــة الــزوج بشــكل كايف قبــل 
الــزواج يحــدث معظــم االحيــان بســبب عــدم قضــاء األفــراد 
الوقــت الــكايف مــع بعضهــم البعــض قبــل الــزواج وبالتــايل عــدم 
ــكايف.  ــدر ال ــخصية بالق ــم الش ــم ومميّزاته ــافهم ملواصفاته إكتش
تظهــر أساســيات اإلختــالف مــن حيــث النــوع اإلجتامعــي يف هــذا 

ــم. القس

“كنــت أفّكــر دامئــاً يف األشــياء اإليجابيــة. يف أن نعمــل ونأســس 
ــح  ــن إتّض ــت ولك ــه. تزوج ــل. مل أعرف ــة الجمي ــش الزوجي ع
كل شــئ فيــام بعــد. لــن أنــى أفعالــه حتــى بعــد املــامت”. 

)إمــرأة، منطقــة إيجــة، 37 عــام(.

ــة  ــه الميكــن معرف ــا. ألن ــت عليه ــو تعرّف ــا ل “مل أكــن ألتزوجه
الشــاّمم دون إشــتامم رائحته...ظهــرت اإلختالفــات يف كل شــئ 
وكنــت أحّمــل ذلــك لإلختالفــات الثقافيــة. حدثــت املصاعــب 
حتــى إعتدنــا األمــر يف نهايــة املطــاف. أظهــرت وجههــا 
الحقيقــي بعــد ذلــك:. )رجــل، شــامل رشق األناضــول، 37 

ــام(. ع

التظهــر بصفــة شــائعة األوضــاع التــي يحــدث فيهــا الطــالق وفــق 
أســباب ومــرّبرات عمــر الــزواج. كــام تــم ذكره يف األقســام الســابقة 
يعتقــد جــزء مــن األفــراد أنــه تــم زواجهــم يف ســن مبّكــرة. إاّل انــه 
اليتــم إعتبــار عمــر الــزواج مــن املســبّبات واملــرّبرات املبــارشة يف 
إنهــاء الــزواج والطــالق حتـّـى وإن كان الســبب يف حــدوث العديــد 
ــون  ــراد يربط ــر أن األف ــة أك ــر بصف ــث يظه ــاكل. حي ــن املش م
ذلــك بعــدم معرفتهــم لبعضهــم البعــض وعــدم معرفــة التوقّعــات 
ــزواج  ــكايف مــام أّدى إىل إنهــاء ال ــزواج بالقــدر ال ــة مــن ال املتبادل

وحــدوث الطــالق. 

“طبعــاً كانــت يف ســن صغــرة. كانــت  بعمــر 18 عــام. رمّبــا ان 
جميــع هــذه االمــور كانــت كثــرة عليهــا. كنــت أخلــط األمــور 
أحيانــاً. يكــون مــن الصعــب إذا مل يعــرف اإلنســان الــذي 

تواجهــه العديــد مــن األشــياء مــن أرستــه”. )رجــل، إســطنبول، 
52 عــام(.

“كيــف ميكــن لفتــاة يف عمــر 15-14 عــام أن تعــرف الــزواج 
؟ أن تلبــس الخاتــم واألســاور...كنت أفّكــر يف تلــك األشــياء. مل 
أكــن أعــرف شــيئاً عــن إعــداد الطعــام ومل أكــن أعــرف شــيئاً 

عــن التنظيــف”. )إمــرأة، إســطنبول، 31 عــام(.

األمراض

 بصفــة عاّمــة تعتــرب أنــواع حــوادث الطــالق التــي تحــدث بســبب 
املشــاكل الصحيّــة هــي حــوادث تحــدث بســبب الحالــة الصحيّــة 

لــالزواج أو األفــراد اآلخريــن املتواجديــن يف املنــزل.

يف هــذا الســياق أشــار الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت 
إىل األمــراض واإلضطرابــات النفســية مــن الزوجــات باألخــص أنــواع 
تأثــريات العنــف والواجبــات واملســؤوليات املنزليــة والعنــارص 
االخــرى التــي تعتــرب مــن مــرّبرات إنهــاء الــزواج وحــدوث الطــالق. 
باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد أنــواع الرجــال الذيــن أشــاروا إىل 
إتخاذهــم لقــرار الطــالق وفــق األمــراض املصابــن بهــا أنفســهم.

كانــت شــخصاً ليســت يف توازنهــا العقــي التــام. مل تكــن 
تتنــاول العــالج. رصخــت وغضبــت حتــى تتنــاول العــالج 
ــام  ــد األي ــك يف أح ــد ذل ــّوة. بع ــه بالق ــا تتناول ــر. جعلته األخ
جمعــت كل االمــوال وأخــذت حقيبتهــا وذهبــت. إتخــذ 
التوافــق”.  الشــديدة يف  الصعوبــة  بالطــالق وفــق  القــرار 

)رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 31 عــام(.

“كانــت زوجتــي مصابــة مبــرض نفــي. مل تكــن تســتطيع 
التواجــد يف املــكان الــذي تذهــب إليه...الميكنهــا التواجــد 
أكــن  مبفردهــا...مل  التواجــد  املغلقة...الميكنهــا  األماكــن  يف 
ــب  ــول يل التذه ــت تق ــن املنزل...أصبح ــروج م ــتطيع الخ أس
للعمــل وبالفعــل مل أذهــب للعمــل يف أيــام كثرة...ذهبنــا إىل 
طبيــب األرسة وأخرنــا بالذهــاب إىل الطبيــب النفــي. ذهبــت 
ــرة  ــت امل ــك ذهب ــد ذل ــط. بع ــرّة األوىل فق ــب يف امل إىل الطبي
الثانيــة والثالثــة ثــم مل تحــر مــرة اخــرى...”. )رجــل، شــامل 

ــام(. ــول، 34 ع رشق األناض

أّمــا مــن النســاء الــاليت أجريــت معهــن املقابــالت فيظهــر أنــه عنــد 
ذكرهــن االمــراض بإعتبارهــا مــن مــرّبرات إنهــاء الــزواج وحــدوث 
الطــالق فإنهــن يذكــرن أنــواع األمــراض النفســية التــي كان مصابــاً 
بهــا أزواجهــن. باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد جــزء صغــري مــن النســاء 
ــواع  ــزواج وحــدوث الطــالق نتيجــة ان ــاء ال ــاليت أوضحــن بإنته ال
ــال  ــهن، األطف ــت يف أنفس ــواء كان ــرية س ــة الخط ــاكل الصحيّ املش
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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 
ــه يف  ــة إلي ــون يف حاج ــن أك ــي ل ــرت يف أنن ــرض. فّك ــرتة امل ف
اليــوم األبيــض إذا مل يكــن بجــواري يف اليــوم األســود”. )إمــرأة، 

ــام(. ــة، 38 ع ــة إيج منطق

“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 
ــت  ــب وكان ــل. ذه ــل العم ــن أج ــطنبول م ــيذهب إىل إس س
تلــك املــرة األخــرة التــي أراه فيهــا ومل يرجــع أبــداً...”. )إمــرأة، 

رشق األناضــول، 37 عــام(.

2.2.6. أســباب الطالق وفق نظرية العزو الذايت

يف نطــاق الدراســة تــم جمــع أســباب الطــالق يف 21 قســم 
منفصــل حيــث تــم ترميزهــا بالتوافــق مــع نظريــة العــزو الــذايت. 
تــم ترميــز عــدد 21 مــن مــرّبرات الطــالق وفــق املعايــري األساســية 
لنظريــة العــزو الــذايت باإلضافــة إىل النمــوذج الــذي تــم تطبيقــه 
عــن طريــق كل مــن آموتــا Amota وبريفيت Previti بإســتخدام 
نظريــة العــزو الــذايت وذلــك يف شــكل أربعــة مجموعــات رئيســية 
تتضّمــن “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 كــام تــم تنفيــذ الرتميــز وفــق نظريــة العــزو الــذايت 
بالتوافــق مــع الســبب املســؤول عــن الطــالق ســواء كان الشــخص 

أو األشــخاص أو العالقــة. 

يف بــادئ األمــر متـّـت هيكلــة هــذه املجموعــات الرئيســية األربعــة 
مــع األخــذ يف اإلعتبــار األســباب مــن حيــث كونهــا أســباب داخليــة 
أنــواع  بإعتبارهــا  الداخليــة  تــم تحديــد األســباب  وخارجيــة. 
األســباب الصــادرة مــن الفــرد نفســه. أّمــا أنــواع األوضــاع والحاالت 
ــا  ــم إعتباره ــرد فيت ــيطرة الف ــاق س ــارج نط ــدث يف خ ــي تح الت
ــي  ــاكل الت ــات املش ــف نطاق ــم تصني ــة. ت ــباب الخارجي ــن األس م
تعتــرب خارجــة عــن ســيطرة الفــرد باإلعتــامد عــىل ثالثــة عوامــل 
يف املشــاكل. هــذه العوامــل هــي زوج الفــرد، طبيعــة العالقــة أو 

ــة”. ــك “العوامــل الخارجي ــي تكــون بخــالف ذل العوامــل الت

يف الجــدول 23 تــم توضيــح تصنيــف مــرّبرات الــزواج واملجموعات 
بالتوافــق مــع نظريــة العــزو الــذايت. تتواجــد بعــض مــرّبرات 
ــة  ــواع الظــروف املختلف ــق أن ــة وف ــن مجموع ــر م الطــالق يف أك
مثــال الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة حيــث انــه إذا أفــاد الفــرد 
ــة  ــالق نتيج ــدوث الط ــم ح ــة أن ت ــه املقابل ــت مع ــذي أجري ال
لعــدم إلتزامــه بهــذه الواجبــات واملســؤوليات املنزليــة فإنــه يتــم 
تضمينهــا إىل “األســباب الصــادرة مــن الفــرد” وأّمــا إذا كان يحّمــل 
ــرّبر إىل  ــذا امل ــن ه ــم تضم ــؤولية فيت ــذه املس ــابق ه ــه الس زوج
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــزوج”. م ــن ال ــادرة ع ــباب الص ــة “األس مجموع
ــا يف  ــم تضمينه ــة ت ــة القريب ــرّبرات املرتبطــة بالبيئ ــواع امل ــإن أن ف
مجموعــة “العوامــل الخارجيــة” وذلــك ألن األفــراد الذيــن أجريــت 
معهــم املقابــالت ينظــرون إىل هــذا املــرّبر بإعتبــاره مســتقل 

ــة.  ــه صــادر عــن األطــراف الثالث بالكامــل عنهــم وأن

الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت 
يف إطــار دراســة أســباب الطــالق والتحليــل املتقــّدم )81%( ربطــوا 
حــدوث الطــالق وفــق أســباب صــادرة مــن زوجهــم الســابق. كــام 
ــالت فقــط )%32(  ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــراد الذي ــث األف أن ثل
أشــاروا إىل حــدوث الطــالق وفــق األســباب الصــادرة منهــم. 
ــزو  ــة الع ــية لنظري ــم األساس ــع املفاهي ــع م ــذا الوض ــق ه ينطب
الــذايت. حيــث توّضــح نظريــة العــزو الــذايت أنــه يف حالــة مواجهــة 
ــر يف حــدوث هــذه  ــإن معظمهــم يفّك ــج الســيئة ف ــراد للنتائ األف
النتائــج وفــق أنــواع األســباب الخارجيــة املتطــّورة بشــكل مســتقل 
عنهــم بــدالً مــن التفكــري يف حــدوث هــذه النتائــج مــن األســباب 
الصــادرة منهــم. مبعنــى أن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد املطلّقن 
الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت اليرغبــون يف حمــل املســؤولية يف 
ــىل  ــة ع ــؤولية والالمئ ــاء املس ــون إلق ــا يفّضل ــل وإمن ــاالت الفش ح
ــل الطــرف اآلخــر  ــة إىل تحمي ــه باإلضاف األزواج الســابقن. كــام ان
املســؤولية يف حــدوث الطــالق فإنهــم أيضــاً يعتــربون الطــرف 
اآلخــر مــن أســباب الطــالق. نصــف عــدد األفــراد املطلّقــن الذيــن 
يعتقــدون أن املســؤولية يف الطــالق تقــع عــىل عاتــق الــزوج 
القديــم يــرسون أيضــاً أن الطــرف اآلخــر هــو املســؤول عــن 
الطــالق يف العالقــة الزوجيــة بــن الطرفــن. مــن ناحيــة أخــرى فــإن 
ــة  ــل املســؤولية إىل العوامــل الخارجي معظــم هــؤالء األفــراد يحّم
ــق بحــدوث األســباب التــي  )35%( أو أنفســهم )28%( فيــام يتعلّ

ــدول 24(. ــالق. )الج أّدت إىل الط

أكــر  النســاء )91%( والرجــال )71%( أشــاروا إىل أن  كل مــن 
انــواع العوامــل التــي أّدت إىل إنتهــاء الــزواج كان هــو الترصّفــات 
والســلوكيات الصــادرة مــن الــزوج الســابق كــام أن نهــج تحميــل 
املرسوليــة للطــرف اآلخــر منتــرش بشــكل أكــر بــن النســاء. عــىل 
ــدون بحــدوث  ــن يعتق ــراد الذي ــاض نســبة األف ــن إنخف ــم م الرغ

ــم  ــب لديه ــم إاّل أن الرجال ــق األســباب الصــادرة منه الطــالق وف
ميــل أكــر لقبــول املســؤولية باملقارنــة مــع النســاء )41%(. بشــكل 
ــف  ــق مواق ــالق وف ــري الط ــل إىل تفس ــبة املي ــع نس ــابه ترتف مش
ــال  ــراد مــن أصحــاب األطف ــدى األف ــزوج الســابق ل ــات ال وترّصف

ــر. )الجــدول 24(. ــة أك بصف

أشــار نصــف عــدد األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت 
وفــق  الطــالق  وحــدوث  الــزواج  إنتهــاء  تــم  أنــه   )%51( 
ذكــر  الطرفــن.  بــن  بالعالقــة  املتعلّقــة  املشــاكل   أنــواع 
ــوع  ــا موض ــة العلي ــتويات العلمي ــي املس ــن خريج ــخاص م األش
ــكل  ــابقن بش ــم الس ــع أزواجه ــة م ــق العالق ــالق وف ــرّبر الط م
ــي  ــتوى العلم ــن أو ذوي املس ــري املتعلّم ــخاص غ ــن األش ــر م اك

املنخفــض. )الجــدول 24(.

ــزواج وحــدوث  ــاء ال ــن إنته ــن ربطــوا ب ــراد الذي ــا نســبة األف أّم
ــي نســبة مرتفعــة  ــل الخارجيــة فه ــواع العوام ــع ان ــالق م الط
ــرون  ــن يذك ــراد الذي ــع نســبة األف ــا )42%(. ترتف الميكــن تجاهله
العوامــل الخارجيــة مــن بــن الرجــال أكــر باملقارنــة مــع النســاء. 

ــدول 24(. )الج

أســباب الطــالق التــي متــت مناقشــتها بشــكل تفصيــي تــم 

ــذايت  ــزو ال ــة الع ــن منظــور نظري ــتعراضها يف هــذا القســم م إس
ــبب  ــؤولة يف كل س ــراف املس ــرف أو األط ــص الط ــم فح ــث ت حي

ــالق.  ــباب الط ــن أس م

األفــراد الذيــن يحــدث بينهــم الطــالق وفــق انــواع أســباب البيئــة 
ــأي  ــادوا بأنهــم اليلقــون باملســؤولية عــىل انفســهم ب ــة أف القريب
ــت مناقشــته يف القســم  ــه كــام متّ ــث أن حــال مــن األحــوال. حي
الســابق يعتــرب هــذا النــوع مــن األســباب هــو انــواع التدّخــالت 
التــي تحــدث مــن أرسهــم او مــن أرس أزواجهــم الســابقن 
ــة.  ــل الخارجي ــن العوام ــة م ــاكل الناتج ــواع املش ــة إىل أن باإلضاف

ــرّبرات  ــق م ــدث وف ــي تح ــالق الت ــواع الط ــن ان ــري م ــم كب قس
العالقــات العاطفيــة توّضــح نقصــان الحــب املتبــادل بــن األزواج 
مــع مــرور الوقــت. باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نســبة منخفضــة 
ــن الذيــن أفــادوا بإنتهــاء حبّهــم تجــاه  جــداً مــن األفــراد املطلّق

ــابقن. ــم الس أزواجه

ــة  ــة الزوجي ــوا العالق ــذي أنه ــراد ال ــن األف ــى م ــة العظم الغالبي
وفــق أســباب الخيانــة يلقــون بالالمئــة عــىل الطــرف اآلخــر. 
حيــث أشــارت جميــع النســاء الــاليت حــدث معهــن الطــالق 
ــن  ــة م ــدوث الخيان ــاء أرشن إىل ح ــدام الوف ــباب إنع ــة أس نتيج

من عوامل خارجيةمن ذوي العالقات العاطفيةمن كل الزوجات الاليت أجرين املقابلةمن الزوجات املطلقات الاليت أجرين املقابلة

1-  الواجبات واملسؤوليات املنزلية1-  الواجبات واملسؤوليات املنزلية

2 - املشاكل املتعلقة باألطفال 2 - املشاكل املتعلقة باألطفال 2 - املشاكل املتعلقة باألطفال 2 - املشاكل املتعلقة باألطفال 

3- العالقة العاطفية 3- العالقة العاطفية 3- العالقة العاطفية 

4- املشاكل اإلقتصادية  4- املشاكل اإلقتصادية  4- املشاكل اإلقتصادية  

5- الحياة العملية 5- الحياة العملية 

6-  القيم / النظرة للحياة 6-  القيم / النظرة للحياة 6-  القيم / النظرة للحياة 

7-  منط الحياة 7-  منط الحياة 7-  منط الحياة 

8-  العادات 8-  العادات 

9-  املستوى التعليمي9-  املستوى التعليمي9-  املستوى التعليمي

10- التفاوت يف السن 

11- سن الزواج 11- سن الزواج 11- سن الزواج 

12 - مدى التعرّف إىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج  12 - مدى التعرّف إىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج  12 - مدى التعرّف إىل الزوجة مبا فيه الكفاية قبل الزواج  

13 – املعتقد / املذهب13 – املعتقد / املذهب

14 –زواج األقارب 

15-  البيئة القريبة

16 - الحياة الجنسية 16 - الحياة الجنسية 

17- الرغبة يف إنجاب / عدم إنجاب األطفال17- الرغبة يف إنجاب / عدم إنجاب األطفال17- الرغبة يف إنجاب / عدم إنجاب األطفال

18 - العنف 18 - العنف 18 - العنف 

19- الخيانة 19- الخيانة 

20 – ااملرض 20 – ااملرض 20 – ااملرض 

الجدول 23. ترميز أسباب الطالق وفق نظرية العزو الذايت
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ــبة  ــال بنس ــار الرج ــرى أش ــة اخ ــن ناحي ــابقن. م ــن الس أزواجه
ــة التــي تعرّضــوا لهــا بإعتبارهــا مــن  منخفضــة جــداً عــن الخيان
مــرّبرات الطــالق. الغالبيــة العظمــى مــن النســاء كــام هــو الحــال 
يف الرجــال أشــاروا إىل أنــه متــت خيانتهــم مــن الطــرف اآلخــر وأن 

ــالق.  ــزواج والط ــاء ال ــرّبر يف إنه ــبب كان امل ــذا الس ه

تظهــر  التــي  األســباب  مــن  تعتــرب  اإلقتصاديــة   املشــاكل 
الطــالق  انــواع  الطــالق. معظــم   بشــكل متكــّرر يف مــرّبرات 
ــق  ــون وف ــة تك ــاكل اإلقتصادي ــواع املش ــق أن ــدث وف ــذي يح ال
اآلخــر  الطــرف  لهــا  تعــرّض  التــي  املاليــة  املشــاكل   أســباب 
اإلفــالس،  جيّــد،  بشــكل  العمــل  إســتمرار  عــدم  )الفقــر، 
تقريبــاً  املنــزل(.  يف  املاديــة  الناحيــة  مــن  املســاعدة   عــدم 
جميــع النســاء الــاليت حــدث معهــن الطــالق وفــق هــذا الســبب 
ــم  ــار معظ ــام أش ــابقن. ك ــن الس ــؤولية إىل أزواجه ــن املس يحّمل
الرجــال املطلّقــن أن املشــاكل اإلقتصاديــة كانــت ســبباً يف الطالق. 
ــؤولية  ــم املس ــون زوجاته ــن يحّمل ــال الذي ــبة الرج ــام ان نس  ك
هــذا  يظهــر  حيــث  تجاهلهــا.  ميكــن  نســبة  ليســت  أيضــاً 
 الوضــع وفــق أنــواع املنرصفــات والنفقــات التــي تتــم عــن 
طريــق الزوجــات دون األخــذ بعــن الغعتبــار الوضــع اإلقتصــادي 
ــاكل  ــن املش ــوع م ــذا الن ــط ه ــر رب ــادر يظه ــكل ن ــزل. بش للمن
باألســباب الخارجيــة. حيــث يظهــر أنــواع األفــراد الذيــن ربطــوا 
بــن املشــاكل يف النواحــي اإلقتصاديــة وبــن األزمــات العاّمــة مــام 
جعلهــا تعتــرب مــن مــرّبرات الطــالق يف إطــار مجموعــة “العوامــل 

الخارجيــة”.

ــواع املشــاكل  ــا األوضــاع التــي يحــدث فيهــا الطــالق وفــق أن أّم
ــة فمعظمهــا يظهــر يف حــاالت أســباب  ــاة العملي ــة بالحي املتعلّق
ــوره عــىل  ــزوج، خروجــه مــن العمــل او عــدم عث عــدم عمــل ال
ــن أشــاروا  ــراد مــن الرجــال الذي العمــل. كــام ترتفــع نســبة األف
ــة  ــاة العملي ــواع الســلبيات يف الحي ــق أن إىل حــدوث الطــالق وف
باملقارنــة مــع النســاء مثــل )البطالــة، عــدم املقــدرة عــىل العثــور 

عــىل العمــل، زيــادة ســاعات العمــل(. 

ــة  ــف ناتج ــوادث العن ــق ح ــالق وف ــن الط ــى م ــة العظم الغالبي
عــن أزواج األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت. كــام متــت 
مناقشــته يف القســم الســابق اليتــم إعتبــار العنــف مــن الناحيــة 
الجســدية فقــط. حيــث يتــم تضمــن أنــواع العنــف مثــل العنــف 
اللفظــي والعنــف النفــيس أيضــاً تحــت هــذه املجموعــة. تقريبــاً 
جميــع النســاء الــاليت أعربــن عــن إنفصالهــن وفــق هــذا النــوع 
ــن  ــل أزواجه ــن قب ــف م ــن للعن ــباب أرشن إىل تعرّضه ــن األس م
ــف  ــاروا إىل العن ــن أش ــال الذي ــبة الرج ــض نس ــابقن. تنخف الس
بإعتبــاره مــن مــرّبرات الطــالق حيــث أن ثلثهــم فقــط قبــل 
يحّملــون  الذيــن  الرجــال  زوجتــه.  عــىل  العنــف  مامرســتته 
ــر إىل  ــة أك ــريون بصف ــدد يش ــذا الص ــؤولية يف ه ــم املس زوجاته
أنــواع العنــف اللفظــي أو العنــف النفــيس بعبــارة أخــرى. أيضــاً 
تنخفــض بشــكل كبــري نســبة األفــراد الذيــن أفــادوا بتطبيــق 

ــة. ــة القريب ــق البيئ ــن طري ــف ع العن

ــت مناقشــتها  ــة والفرديــة متّ ــم يف إطــار اإلختالفــات الثقافي القي
وفــق النظريــة يف إطــار مواضيــع مثــل أســلوب الحيــاة، العــادات، 

ســن الــزواج، زواج األقــارب، معرفــة الــزوج قبــل الــزواج، املســتوى 
العلمــي واإلختالفــات يف املعتقــد واملذهــب. 

ــم،  ــباب القي ــواع أس ــق ان ــت وف ــي حدث ــالق الت ــوادث الط يف ح
ــراد إىل أن معظــم  ــاة أشــار األف ــاة وأســلوب الحي النظــرة إىل الحي
ــه  ــج مــن العالقــة حيــث أشــاروا إىل أن األســباب لهــذا الوضــع تنت
وضــع يكــون فيــه كل مــن الطرفــن مســؤولن 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 مشــرتك فيــام بينهــم. أشــار أقــل بقليــل مــن 
ــوا  ــم أدرك ــالت أنه ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــراد الذي ــف األف نص
ــاة مــام  ــاة ويف أســلوب الحي ــات يف نظــرة األزواج إىل الحي اإلختالف

ــالف. ــادة اإلخت أّدى إىل زي

ــالت  ــن أجريــت معهــم املقاب ــراد الذي ــة العظمــى مــن األف الغالبي
ــالق  ــرّبرات يف الط ــن امل ــا م ــادات بإعتباره ــاروا إىل الع ــن أش مم
ــاليت  ــع النســاء ال ــاً جمي ــزوج الســيئة. تقريب ــادات ال ــاروا إىل ع أش
ــدن إىل أن  ــباب أف ــن األس ــوع م ــذا الن ــق ه ــالق وف أرشن إىل الط
ــل الكحــول، القــامر  ــدى أزواجهــن الســابقن مث ــواع العــادات ل ان
ــن  ــال الذي ــا الرج ــالق. أّم ــباب يف الط ــي األس ــت ه ــذب كان والك
أفــادوا يحــدوث الطــالق وفــق أســباب العــادات فقــد لفتــوا اإلنتباه 
إىل عــادات الزوجــات وليــس إىل عاداتهــم. تنخفــض بدرجــة كبــرية 
ــك  ــواء كان ذل ــه س ــرد نفس ــن الف ــع م ــذا الوض ــول ه ــبة قب نس
ــي  ــىل وع ــح أن الرجــال ع ــال. يتّض ــىل مســتوى النســاء أو الرج ع
أكــر بأنــواع العــادات الخاّصــة بهــم والتــي أدت إىل إنهــاء الــزواج 

ــالق. ــدوث الط وح

ــي  ــتوى العلم ــد املس ــا تحدي ــّم فيه ــي ت ــاع الت ــم األوض يف معظ
ــوع كان  ــذا املوض ــارت إىل ه ــالق أش ــرّبرات الط ــن م ــاره م بإعتب
لــه تأثــريه عــىل العالقــة مــع اإلشــارة إىل أنــه كان ســبباً يف الطــالق. 
إختــالف املســتويات العلميــة بــن األفــراد )أن يكــون أحــد األفــراد 
يف مســتوى علمــي مرتفع/منخفــض( أّدى إىل ظهــور الخالفــات 
خــالل فــرتة الــزواج وبالتــايل إبتعــاد األفــراد عــن بعضهــم البعــض. 
ــرد للمســؤولية ســواء كان لنفســه أو  ــل الف تنخفــض نســبة تحمي
لزوجــه يف حالــة حــدوث الطــالق وفــق أنــواع املســتويات العلميــة. 
يف ســياق هــذا القســم يظهــر التفســري النــواع املســؤولية التــي يتــم 
إلقائهــا عــىل العالقــة حيــث أن إختــالف املســتويات العلميــة بــن 

ــة واحــدة مشــرتكة. ــي عــدم إلتقائهــم يف منّص االزواج يعن

يف حالــة حــدوث الطــالق وفــق أنــواع أســباب الفــارق يف الســن بن 
األزواج فإنــه يتــم تفســري هــذا الوضــع بربطــه باملشــاكل يف العالقــة 
بــن االزواج. حيــث أن األفــراد يعتــربن هــذا النــوع مــن االوضــاع 
كمشــكلة دعــت إىل التأثــري عــىل وضــع العالقــة بشــكل عــام بــدالً 

مــن تحميــل املســؤولية ألنفســهم أو أزواجهــم يف هــذا الصــدد.

ــن  ــاره م ــزواج بإعتب ــن ال ــرض س ــا ع ــم فيه ــي يت ــاع الت يف األوض
ــوع  ــذا الن ــدوث ه ــريون إىل ح ــراد يش ــم األف ــإن معظ ــرّبرات ف م
ــة العظمــى  مــن املشــاكل وفــق األســباب الصــادرة منهــم. الغالبي
مــن األفــراد الذيــن يقبلــون حقيقــة زواجهــم يف ســن مبّكــرة 
ــالق.  ــدوث الط ــرّبر يف ح ــو امل ــبب كان ه ــذا الس ــدون أن ه يعتق
كــام ان الغالبيــة العظمــى مــن النســاء الــاليت يوّضحــن ســن الــزواج 
بإعتبارهــا الســبب يف الطــالق يذكــرن الســّن املبّكــرة التــي تزوجــن 
بهــا. يف ســياق مــوازي فــإن معظــم الرجــال الذيــن أشــاروا إىل هــذا 
الوضــع ذكــروا أن عمــر أزواجهــم كان صغــرياً وأن هــذا الوضــع كان 
ســبباً يف الطــالق. يظهــر مــن ذلــك أن األفــراد ســواء مــن الطرفــن 
ــىل  ــل ع ــكلة تعم ــرب مش ــرّة يعت ــن مبك ــزواج يف س ــربون أن ال يعت

ــري بشــكل عــام.  التأث

ــالق  ــدوث الط ــوا ح ــن وّضح ــراد الذي ــن األف ــى م ــة العظم الغالبي
ــزواج  ــل ال ــكايف قب ــدر ال ــزوج بالق ــة ال ــدم معرف ــباب ع ــق أس وف
يذكــرن مســؤوليتهم الشــخصية يف هــذا املوضــوع. حيــث يعتقــد 
ــواع  ــة ان ــام يف مواجه ــتعداد ت ــىل إس ــوا ع ــم مل يكون ــراد أنه األف
ــام  ــزواج ك ــرتة ال ــالل ف ــم خ ــع أزواجه ــت م ــي حدث ــاكل الت املش
يشــريون إىل أن الســبب يف ذلــك هــو عــدم معرفــة األزواج بالقــدر 
الــكايف. بنســبة منخفضــة يتواجــد األفــراد الذيــن أوضحــوا أن 
الطــرف اآلخــر مل يعــرّف عــن نفســه بالقــدرة الــكايف فــرتة التعــارف 
او الخطبــة وانــه أخفــى بعــض الجوانــب الســلبية. وّضــح األفــراد ان 
عــدم املعرفــة بالقــدر الــكايف قبــل الــزواج يؤثــر عــىل مســار ســري 
العالقــة مــام يــؤدي إىل إنتهــاء كل مــن الطرفــن يف مســار مختلــف. 

يف الحــاالت التــي يحــدث فيهــا الطــالق وفــق أنــواع أســباب املعتقد 
أو املذهــب فــإن معظــم األفــراد يشــريون إىل أن التدفــق الطبيعــي 
ــدد  ــد ع ــبب. يتواج ــذا الس ــق ه ــور وف ــد تده ــة ق ــام للعالق الع
 قليــل مــن األفــراد ممــن أشــار إىل املعتقــد أو املذهــب املختلــف 

للزوج. 

ــة جــداً يف مــرّبرات الطــالق  ــم ذكــره بنســبة قليل ــارب ت زواج األق
ــه يف شــكل مشــكلة مرتبطــة  ــم نقل ــث ت ــراد حي ــق األف عــن طري

ــة نفســها. بالعالق

تقريبــاً جميــع األفــراد الذيــن أشــاروا إىل الواجبــات واملســؤوليات 
املنزليــة بإعتبارهــا مــن مــرّبرات الطــالق يوّجهــون اإلتهامــات مــع 
ــع  ــدد. جمي ــذا الص ــابقن يف ه ــم الس ــىل أزواجه ــة ع ــاء الالمئ إلق
اإلجابــات التــي تــم تقدميهــا أظهــرت بــروز أدوار كل مــن الرجــال 
ــاك نســبة  ــت هن ــك كان ــة إىل ذل والنســاء بشــكل واضــح. باإلضاف
قليلــة مــن األفــراد الذيــن ذكــروا عــدم إلتزامهــم بتنفيــذ الواجبــات 

واملســؤوليات املنزليــة امللقــاة عــىل عاتقهــم.

املشــاكل  أســباب  وفــق  ينتهــي  الــذي  الــزواج  حالــة   أّمــا يف 

من الزوجات املطلقات الاليت 
أجرين املقابلة

من كل الزوجات الاليت أجرين 
من عوامل خارجيةمن ذوي العالقات العاطفيةاملقابلة

80,931,951,242,4املجموع 
الجنس

90,523,851,930,5النساء 
71,040,550,555,0الرجال

العمر

80,931,350,447,8سن 34 سنة فام دون   
81,032,251,540,3سن 34 سنة فام فوق   

التعليم

84,831,746,437,1غري متعلم –  تعليم إبتدايئ
78,531,050,950,9تعليم ثانوي 

72,934,367,145,7تعليم عايل
فرتة الزواج

70,229,950,855,2أقل من 3 سنة 
 5 – 486,329,443,143,1

683,535,150,544,3 – 10 سنة 
82,131,853,936,9أكر من 10 سنة 

إنجاب األطفال

68,125,551,155,3ال يوجد أطفال 
181,836,054,242,4 – 2 طفل 

384,924,243,436,4 أطفال فام فوق 

الجدول 24. أسباب الطالق وفق نظرية العزو الذايت8)%(

8 تشــري املعــّدالت التــي تــم تحديدهــا باللــون االحمــر يف جــدول املشــاعر بعــد الطــالق إىل 
إختــالف كبــري يف فواصــل الثقــة 95
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املتعلّقــة باألطفــال فــإن الفــرد يحّمــل املســؤولية إىل نفســه وزوجه 
ــى  ــة العظم ــث أن الغالبي ــة. حي ــل الخارجي ــة والعوام وإىل العالق
مــن األفــراد أشــاروا إىل أن أزواجهــم مل يهتّمــوا برعايــة األطفــال مــع 
ذكرهــم بشــكل نــادر بأنهــم مل يكونــوا مســؤولن يف هــذا الصــدد. 
باإلضافــة إىل ذلــك تتواجــد نســبة منخفضــة مــن أنــواع األوضــاع 
التــي كان فيهــا األطفــال باألخــص البالغــن ســبباً ومــرّبراً يف الطــالق.

ــا  ــاة الجنســية بإعتباره ــد الحي ــا تحدي ــم فيه ــي ت ــاع الت يف األوض
مــن مــرّبرات الطــالق فــإن األفــراد أشــاروا بشــكل أســايس إىل 
عــدم التوافــق الجنــيس بينهــم وبــن أزواجهــم. مــن ناحيــة أخــرى 
ــي  ــواع الحــوادث الت ــن النســاء ان ــّرر ب ــرت بشــكل متك ــد ظه فق
مــارس فيهــا عليهــن االزواج أنــواع العنــف الجنــيس. مــن الجديــر 
باإلهتــامم إلقــاء األفــراد املســؤولية عــىل أنفســهم يف حالــة الطــالق 

ــاة الجنســية.  ــة بالحي وفــق األســباب املتعلّق

وفــق  إنتهــت  التــي  الزيجــات  مــن  قليــل  عــدد   يتواجــد 
حيــث  األطفــال  عــىل  بالحصــول  املتعلّقــة  األســباب   أنــواع 
يظهــر فيهــا إلقــاء الالمئــة عــىل الطــرف اآلخــر بشــكل عــام. حيــث 
حدثــت أنــواع حــاالت الطــالق نتيجــة عــدم رغبــة الــزوج الســابق 

يف الحصــول عــىل األطفــال او بســبب عقــم الــزوج الســابق. 

بإعتبارهــا  االمــراض  تحديــد  فيهــا  تــم  التــي  االوضــاع   يف 
تحميلــه  يتــم  الــذي  الطــرف  فــإن  الطــالق  مــرّبرات   مــن 
الطــالق بشــكل  الــذي طُلــب منــه  الطــرف   املســؤولية هــو 
الفــرد  )األطفــال،  باملــرض  األفــراد  أحــد  إصابــة   متكــّرر. 
مــرّبرات  مــن  يعتــرب  الــزوج(  أرسة  مــن  فــرد  أو   نفســه 
أهميــة  تحمــل  كــام  األفــراد  عليهــا  اليســيطر  التــي   الــزواج 
 لدرجــة إصابــة الشــخص الــذي طُلــب منــه الطــالق باملــرض 
ــالق  ــا الط ــدث فيه ــي يح ــاالت الت ــواع الح ــاً أن ــر أيض ــاً. يظه أيض
ــررة  ــري متك ــاالت غ ــرب ح ــي تعت ــه والت ــرد نفس ــرض الف ــبة مل نس

ــرية. ــة كث بصف

3.6. مراحل فرتة الطالق 

1.3.6. تكوين فكرة الطالق

ــم  ــم تقيي ــراد ت ــت مــع األف ــي متّ يف إطــار املقابــالت املتعّمقــة الت
ــة  ــم عــرض كيفي ــزواج وأســباب الطــالق كــام ت ــراد ملراحــل ال األف

ــل. تطــّور مراحــل الطــالق بشــكل مفّص

ــرّة  ــالق للم ــري يف الط ــا التفك ــم فيه ــي ت ــاع الت 1.1.3.6. األوض
االوىل 

ــص  ــام يخت ــراد في ــؤال إىل األف ــه الس ــم توجي ــالت ت ــالل املقاب خ
باملرحلــة التــي فّكــروا فيهــا يف الطــالق للمــرّة االوىل. ميكــن تصنيف 

األفــراد إىل ثالثــة مجموعــات أساســية حيــث املجموعــة األوىل هــي 
ــزواج واملجموعــة  ــرت يف األمــر يف الفــرتات االوىل مــن ال ــي فّك الت
الثانيــة هــي التــي فّكــرت يف األمــر يف فــرتة نضــوج الــزواج واألخــرية 
ــزواج.  ــن ال ــرية م ــنوات األخ ــر يف الس ــرت يف األم ــي فّك ــي الت ه
ذكــرت دراســات TBNA للعــام 2008 أيضــاً مواقــف مشــابهه. 
خــالل الدراســة تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد عــن الفــرتة التــي 
تــم فيهــا البــدء يف التفكــري يف الطــالق ألول مــرّة. أظهــرت الدراســة 
ــم  ــن إســتمرّت زيجاته ــن الذي ــراد )43%( م أن حــوايل نصــف األف
ــام  ــذ الع ــروا يف الطــالق من ــد فّك ــل ق ــوام أو أق ــرتة خمســة أع لف
ــن  ــر م ــرتة أك ــم لف ــتمرّت زيجاته ــن إس ــراد الذي ــأذ األف األول. أم
15 عــام فــإن نصفهــم )52%( قــد بــدأ يف التفكــري يف الــزواج منــذ 
ــادوا  ــد أف ــام فق ــن 6-15 ع ــرتة ماب ــن لف ــأ املتزوج ــام 10. أم الع
ــزواج  ــوج ال ــرتة نض ــر يف ف ــكل أك ــرت بش ــالق ظه ــرة الط أن فك

.)ASAGEM, 2008(

 “كنــت أفّكــر يف األمــر منــذ األيــام االوىل. حيــث علمــت 
 أن هــذا األمــر لــن يســتمر عندمــا رأيــت عــدم اإلتفــاق 
الفرصــة  منحــت  ولكننــي  ووالــدي  إبنــي  وبــن   بينهــا 
وأنتظــرت  ممكــن  التغيــر  أن  إعتــرت  حيــث   قليــالً 
حتــى تعتــاد عــىل األمــر”. )رجــل، شــامل رشق األناضــول، 45 

عــام(.

ــوم.  ــن الي ــوام م ــل 10 أع ــالق قب ــر يف الط ــدأت يف التفك “ب
ــام  ــر يف الع ــاً يف األم ــر تدريجي ــدأت يف التفك ــي ب ــى أنن مبعن
10 مــن فــرتة الــزواج الكاملــة 18 عــام”. )إمــرأة، وســط 

األناضــول، 39 عــام(.

ــا يف العــام 1989 وإســتمر  “كنــت يف عمــر 35 عندمــا تّزوجن
ــى العــام 2002. إتخــذت هــذا القــرار بعــد فــرتة  ــزواج حت ال

ــة عــرشة عــام”. )إمــرأة، إســطنبول، 46 عــام(. ثالث

“يف الفــرتة االخــرة مــن الــزواج...كان الحــزن يســتمر بشــكل أو 
بآخــر حيــث أتخــذت القــرار عنــد التفكــر مــا إذا كان العمــر 
كلّــه ســيكون بهــذه الطريقــة. تحّدثــت معهــا وأخرتهــا أننــي 
ال أرغــب يف اإلســتمرار بهــذا الشــكل...”. )رجــل، رشق مرمــرة، 

32 عــام(.

عنــد الســؤال عــن التفكــري يف الطــالق ألول مــرّة وضــع الكثــري مــن 
ــض  ــام أن بع ــزواج ك ــخ ال ــن تاري ــر وب ــن األم ــة ب ــراد العالق األف
ــات  ــواع الترصّف ــن عــىل أن أن ــراد وباألخــص مــن النســاء أعرب األف
املناقشــات  أزواجهــن مثــل  التــي صــدرت مــن  والســلوكيات 
الشــديدة أو أنــواع الســلوكيات التــي تحتــوي عــىل العنــف أو 
ــة/أو  ــزل )الحجــز، اإلفــالس( والخيان ــواع الحرمــان يف داخــل املن أن
التعــرّض للخيانــة جميعهــا كانــت ذات دور فاعــل يف تحديــد بداية 

ــالق. ــري يف الط التفك

 أنــا أصــالً كنــت أعيــش لوحــدي. مل يكــن مــن املنطقــي أن 
 يســتمر الــزواج عــىل الرغــم مــن ترّعــي للخيانــة. مل تكــن 
تغــّرت  ولكــن  األمــر.  بهــذا  معرفتــي  قبــل  مشــكلة   هنــاك 
ــا  ــا كّن ــدأت أشــك فيه ــة الحقيقــة. أول مــرّة ب ــكار بعــد معرف األف
ــرة،  ــرب مرم ــرأة، غ ــا”. )إم ــتة أشــهر منه ــرتة س ــل ف متزوجــن قب

عــام(.  40

“إتخــذت القــرار يف اليــوم الــذي تعرّضــت فيــه للــرب واأليــام 
الثالثــة التــي تبعتــه. هــو مل يكــن يف املنــزل. كانــت أّمــي 
ــام(.  ــض املتوســط، 26 ع ــرأة، البحــر األبي ــا”. )إم تأخــذين معه

“إتخذنــا القــرار النهــايئ بعــد تلــك املشــاجرة. كان هنــاك 
حديــث عــن الطــالق قبــل ذلــك. كّنــا نصــر مــن أجــل الطفــل. 
حــدث شــجار آخــر قبــل ذلــك حيــث تحّدثــت فيــه أن 
االمــر إنتهــى ولكــن منحتهــا فرصــة أخــرة وفــق الدعــم مــن 

ــام(.  ــول، 31 ع ــط األناض ــل، وس ــن”. )رج األرست

الــزواج.  مــن  الثانيــة  الســنة  يف  األمــر  يف   “فّكــرت 
عملــه  أو  زوجــي  عمــل  عــدم  كان  ذلــك  يف   الســبب 
بشــكل قــرسي األمــر الــذي إضطــّرين إىل العمــل وتســير أمــور 

املنــزل”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 36 عــام(.

املقابــالت  معهــم  أجريــت  الذيــن  األفــراد  مــن  كبــري   جــزء 
وجيــزة  بفــرتة  الطــالق  يف  تفكريهــم  بعــد  أنهــم   ذكــراو 
هــذه  تختلــف  عاّمــة  بصفــة  الطــالق.  تنفيــذ  إىل   تحرّكــوا 
 الفــرتة الزمنيــة مــن بضعــة أيــام إىل واحــد عــام. كــام أشــار 
 األفــراد أنــه بعــد فــرتة قصــرية مــن إتخاذهــم لهــذا القــرار 
قّدمــوا املذكــرة للدعــوى القضائيــة وبــدأوا يف تقديــم طلــب 
ــر يف  ــذا األم ــة به ــج املتعلّق ــم رسد النتائ ــة. ت ــراءات القضائي اإلج

.25 الجــدول 

املتوسط )شهر(املجموع أكرث من 6 شهور3 – 6 شهر 1 – 2 شهرأقل من 1 شهر العدد 

41039,524,217,818,51006,8املجموع 
الجنس

21038,122,417,621,91007,6النساء 
20041,026,018,015,01005,9الرجال

مجموعات األعامر

11542,623,515,718,31006,3سن 34 سنة فام دون   
29538,324,418,618,61006,9سن 34 سنة فام فوق   

التعليم

22442,420,519,217,91006,8غري متعلم – تعليم إبتدايئ
11640,527,612,119,81005,8تعليم ثانوي 
7028,630,022,918,61008,4تعليم عايل 

فرتة الزواج

6737,328,422,411,91003,2أقل من 3 سنة 
 5 – 45137,329,413,719,61004,2

69741,223,717,517,51005,3 – 10 سنة 
19540,021,517,421,01009,4أكر من 10 سنة 

إنجاب األطفال

4744,719,221,314,91004,7ال يوجد أطفال 
126439,427,316,716,71006,2 – 2 طفل 

29937,418,219,225,31009,3  طفل فام فوق 

الجدول 25. الفرتة املنقضية بني إتخاذ القرار بالطالق وبني تقديم الطلب الرسمي بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية)%(

حيــث يظهــر أن نســبة 64% مــن األفــراد قّدمــوا طلبــات الطالق يف 
غضــون فــرتة 2 شــهر. أّمــا األفــراد الذيــن إســتمرّت فــرتة زواجهــم 
أكــر مــن 10 أعــوام فــإن فــرتة إتخاذهــم القــرار وتقديــم الطلــب 
كانــت أطــول مــن الناحيــة الزمنيــة. بعبــارات أخــرى تنفيــذ قــرار 
الطــالق عــىل أرض الواقــع إســتغرق فــرتة زمنيــة أطــول بالنســبة 

لالفــراد املتزوجــن لفــرتة عــرشة أعــوام وأكــر. 

بالنســبة يل فقــد عرفــت أن االمــر لــن يتصحــح بعــد فــرتة ســتة 
أشــهر وإتخــذت القــرار بالطــالق”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 47 

عــام(.

أشــهر... مثانيــة  فــرتة  حجــوايل  بعــد  القــرار  “إتخذنــا 
ــد  ــم تحدي ــة وت ــا القضي ــة وإفتتحن ــوية إىل املحكم ــا س ذهبن
الجلســة بعــد خمســة عــرشة يــوم وحــدث الطــالق”. )رجــل، 

إســطنبول، 30 عــام(.

مبــارشة.  املنــزل  تركــت  لقــد  طويلــة.  الفــرتة  تكــن   “مل 
كنــت دامئــاً أظــل يف حــرة مــن أمــري عندمــا أفّكــر يف األمــر 
ــا يف  ــي قضيته ــه أو ال. مــا هــي الفــرتة الت هــل عــي أن أفعل
ذكل؟ رمبــا واحــد أســبوع”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 

25 عــام(.
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“إتخــذت القــرار يف ذلــك اليــوم. كنــت قــد إتخذتــه مــن قبــل 
ولكنــه كان أكيــداً يف تلــك اللحظــة. لقــد أرشعــت الســفن يف 

ــام(. ــوم...”. )رجــل، إســطنبول، 38 ع ذاك الي

2.3.6. اإلعتبــارات التــي تــؤدي إىل تســهيل أو تعقيــد قــرار 
ــالق  الط

1.2.3.6. العوائق الشــخصية والثقافية واالجتامعية

وفــق املقابــالت التــي أجريــت مــع األفــراد يظهــر أن جــزءاً مــن 
األفــراد مل يســتطع إتخــاذ هــذا القــرار عــىل الفــور عــىل الرغــم من 
التفكــري يف الطــالق مــن قبــل. يظهــر هــذا األمــر بشــكل أكــر لــدى 
ــري ألول  ــد الفتك ــالق بع ــرار الط ــذن ق ــن يتخ ــث أنه ــاء. حي النس
مــرّة بفــرتة 1 عــام كــام تكــون هــذه الفــرتة أطــول لنســاء أخريات. 
كــام أن بعــض مــن النســاء بفّكــرن يف الطــالق طــوال فــرتة الــزواج 

إاّل أن التحــرّك يف املوضــوع إســتغرق منهــن ســنوات عديــدة. 

“إنتظــرت فــرتة 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 
ــو  ــه وه ــه تركت ــن أرست ــاف ولك ــه ليتع ــه واخذت ــه أرست دعمت

ــا...”. )إمــرأة، وســط األنضــول، 33 عــام(. تركن

إنتهــى كل شــئ بشــكل رســمي يف العــام 2003. أنتظــرت 
ــالج  ــي الع ــد تلق ــن بع ــاف ويتحس ــل أن يتع ــىل أم ــراً ع كث
ــل. مل يحــدث شــئ”.  ــن هــذا القبي ــن مل يحــدث شــئ م ولك

)إمــرأة، 47 عــام، إســطنبول(.

يظهــر عــدم إتخــاذ القــرار بالطــالق عــن طريــق االزواج ســواء كان 
عــن طريــق النســاء أو الرجــال وفــق املــرّبر األســايس بــأن الطــالق 
ميكــن أن يؤثــر عــىل األطفــال بشــكل ســئ. بشــكل مشــابهه 
ــال  ــوع األطف ــأن موض ــام 2008 ب ــة TBNA للع ــرت دراس أظه
 ASAGEM,( )%56( ــالق ــق الط ــياً يف طري ــاً أساس ــرب عائق يعت

.)2008

“لقــد عشــنا معــاً لثالثــة أعــوام. مل يكــن هنــاك عائــق ومل أكــن 
أرغــب يف الطــالق. كان هنالــك أطفــال. أنهــم العائــق األكــر. 
مل أكــن أرغــب يف أن أحــر لألطفــال ام أخــرى. كنــت أصــر 
دامئــاً حتــى أل أحــر لهــم أم أخــرى”. )رجــل البحــر األبيــض 

املتوســط، 34 عــام(.

“كان األطفــال صغــاراً لــذا إضطررنــا إىل املقاومــة. علمــت 
أنــه لــن يحــدث شــئ بعــد ذلــك. إنتهــى املوضــوع بعــد أخــذ 
ــح ان  ــع التوضي ــرة م ــت املذكّ ــال. قّدم ــن االطف ــة م املوافق

ــة، 54  ــة إيج ــل، منطق ــع األب”. )رج ــيمكثون م ــال س االطف
عــام(.

ــة  ــر يف األمــر منــذ فــرتة طويل ــا كنــت أفّك “يف واقــع األمــر أن
ولكــن األطفــال منعــوين مــن ذلــك”. )إمــرأة، البحــر األبيــض 

ــام(. املتوســط، 39 ع

واألحســاس  الشــعور  يعتــرب  والنســاء  الرجــال  مــن   لــكل 
مــن  وحــدة  يف  التواجــد  مــن  والخــوف  األرسة   بفقــدان 
ــث  ــالق. حي ــه الط ــاً يف وج ــت عائق ــي وقف ــا الت ــور والقضاي األم
 تــم توضيــح هــذا األمــر بشــكل مشــابه مــن خــالل أعــامل 
أخــرى يف إشــارة إىل أن املخــاوف مــن “العــودة إىل العزوبيــة 
والتــي  األرسة”  عــىل  الحصــول  “عــدم  أو  أخــرة”   مــرة 
إىل  الخاصــة  املســاحة  مــن  املوضــوع  تحمــل   جميعهــا 
املختلفــة  الدراســات  أنــواع  تواجــد  املنّصــة اإلجتامعيــة مــع 
أن  كــام   .)Guttman 1993( الصــدد  هــذا  يف  متّــت  التــي 
ــزّوج  ــام يختــص بشــكل املت ــم ذكرهــا في ــي ت ــواع اإلشــارات الت ان
 )البلــوغ، اإلحــرتام( هــي أيضــاً تعتــرب مــن االوضــاع التــي تجعــل 
ــق  ــالق وف ــن الط ــداً ع ــوراء بعي ــوة إىل ال ــون خط ــراد يخط األف
يف  متّــت  التــي  الدراســات  يف  توضيحهــا  تــم  التــي   األوضــاع 

األعوام 1980 و 1990.

ــط  ــاة يف محي ــهن الحي ــن عيش ــاء م ــق النس ــر قل ــص يظه باألخ
ــة. تهيمــن عــىل  ــار املــرأة مطلّق ــة بإعتب مــن الضغــوط اإلجتامعي
ــش أو  ــن إىل التهمي ــات يتعرّض ــاء املطلّق ــرة أن النس ــع فك املجتم
اإلســتحقار أو يتعرّضــن إىل أنــواع اإلهتــامم الجنــيس الغــري مرغوب 
فيــه. لهــذا الســبب ميكــن القــول أن النســاء يؤخــرن الطــالق 
ــة عــدم مقــدرة النســاء  ــه يف حال ــاً. كــام أن ــك ممكن كاملــا كان ذل
يف الحصــول عــىل الدعــم الــكايف مــن البيئــة القريبــة فإنهــن 
ــدرة  ــدم املق ــن ع ــن م ــب الطــالق نتيجــة لخوفه اليســتطعن طل

ــة. ــوط اإلجتامعي ــة الضغ ــىل مجابه ع

“أنــت إمــرأة يف نهايــة املطــاف وتخافــن مــن أن يحــدث شــئ 
ــا بنظــرة  ــا )...( ينظــرون إليه ــا. املــرأة مختلفــة يف مجتمعن م
ســيئة وكيــف ميكننــي قــول ذلــك ؟ يحاولــون إســتغاللك مــن 
الناحيــة الجنســية. لهــذا الســبب كنــت أضغــط عــىل مشــاعري 

كثــراً...”. )إمــرأة، غــرب البحــر األســود، 39 عــام(.

ــرار الطــالق  ــرّبرات االخــرى يف عــدم إتخــاذ النســاء لق إحــدى امل
عــىل الرغــم مــن عيشــهن للمشــاكل هــي أنــواع املشــاكل املاديــة 
ــة  ــرأة العامل ــاركة امل ــبة مش ــالق. نس ــد الط ــا بع ــر له ــي تظه الت
منخفضــة يف تركيــا )TÜİK, 2014( كــام ان حصولهــا عــىل 
 )ATGHM, 2014( امللكيــات واالمــالك محــدود أيضــاً يف تركيــا

ــي تؤكــد هــذه املخــاوف. ــا الت ــرب مــن القضاي مــام يعت

“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 موجــوداً اليــوم وغــر موجود 
ــا ؟ “.  ــذي ســنفعله حينه ــا ال ــم بيعــه. م بالغــد. ميكــن أن يت

)إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 39عــام(.

ــه؟ مــاذا ســأصنع إذا حــدث الطــالق ؟ ال  “مــاذا ميكننــي فعل
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(.

ــر  ــالق تظه ــرة الط ــن فك ــا تكوي ــم فيه ــي يت ــرتات الت ــالل الف خ
ــرتة  ــزل لف ــرك املن ــزوج أو ت ــع ال ــالم م ــل الس ــف مث ــواع املواق أن
ــزل دون  ــس املن ــزواج يف نف ــة يف ال ــرتة أو املواصل ــال لف واإلنفص
ــة الطــالق  ــزواج بنتيج ــي ال ــن التواصــل. ينته ــوع م تواجــد أي ن
ــتمرار  ــة إس ــدم إمكاني ــة بع ــة القويّ ــول إىل القناع ــة الوص يف حال

ــزواج. ــذا ال ه

ــوام  ــة أع ــل ثالث ــرار قب ــذت الق ــل. إتخ ــن قب ــت م ــام قل “ك
ــوام. إذا  ــة أع ــرتة ثالث ــد ف ــت عــىل الطــالق بع ــي حصل ولكّنن
كنــت ستســأل ملــاذا فأنــا حاولــت منح الفرصــة لذلك اإلنســان. 
ــة يف  ــتحق الفرص ــان يس ــن اإلنس ــالق ولك ــب بالط ــت أرغ كن
نهايــة املطــاف حتــى وإن كان مخطئــاً. أنــا أعطيتــه فرصــة يف 

ــام(. ــرأة، رشق األناضــول، 32 ع ــر”. )إم هــذا األم

“فّكــرت يف األمــر كثــراً. تجــاوزت عــن ذلــك ثــم فّكــرت ثــم 
رجعــت. كنــت أرجــع عــن التفكــر بشــكل عــام. مل أكــن 
أســتطيع الطــالق ألجــل األطفــال. كنــت أقــول أنــه رمّبــا يــرتك 
ــع  ــف ويرف ــارس العن ــت كان مي ــة ملل ــادة. يف نهاي ــذه الع ه
نصــل الســكن والهجــوم مبعنــى أنــه صنــع كل شــئ )...( 
أعتقــد أن صــر اإلنســان لــه حــدود...”. )إمــرأة، رشق وســط 

ــام(. ــول، 33 ع األناض

2.2.3.6. تأثــري املواضيع القانونية يف قرار الطالق 

تــم توجيــه الســؤال لألفــراد فيــام يختــص مبــدى أهميّــة املواضيــع 
ــن  ــى م ــة العظم ــالق. الغالبي ــرارات الط ــا يف ق ــة وتأثريه القانوني
ــع  ــأن املواضي ــادوا ب ــالت أف ــم املقاب ــت معه ــن أجري ــراد الذي األف
ــة  ــة والوصاي ــكات والوالي ــوال واملمتل ــل تقاســم األم ــة مث القانوني
ــىل  ــري ع ــرب ذات تأث ــة التعت ــات والنفق ــال والتعويض ــىل االطف ع

ــرارات الطــالق.  إتخــاذ ق

أفــاد العديــد مــن النســاء والرجــال أنهــم إتخــذوا قــرارات الطــالق 
بــان تكــون “الطــالق فقــط” دون تقديــم أي نــوع مــن الطلبــات 

املاديــة. باألخــص يف انــواع األزواج الذيــن يحــدث بينهــم الطــالق 
للمواضيــع  اهميــة  تواجــد  يظهــر عدمــك  بالتفــاوض حيــث 
القانونيــة مــع تقديــم ألقــل قــدر مــن الطلبــات للتقــّدم يف مراحــل 

الطــالق عــىل وجــه الرسعــة. 

ــة أي شــئ آخــر بعــد إتخــاذي القــرار  “مل أكــن أســتطيع رؤي
بالطــالق. أي شــئ...”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 49 عــام، 

ــاوض(. ــالق بالتف ط

ــس  ــال لي ــه ق ــة ولكن ــوى القضائي ــأرفع الدع ــي س ــت أنن “قل
ــدث  ــات، إذا ح ــي للمنرصف ــاك داع ــس هن ــك فلي ــك ذل علي
الطــالق عــن طريــق التفــاوض فإنــه ميكننــا الطــالق يف جلســة 
ــالق  ــام، ط ــول، 40 ع ــط األناض ــرأة، وس ــط”. )إم ــدة فق واح

ــاوض(. بالتف

“أبــداً. مل أفّكــر يف أي شــئ. كنــت مّصممــة عــىل قــراري لدرجة 
أننــي قلــت أننــي ســأنام بجــوار الرسايــا العدليــة. حيــث 
ــوا ســيفعلون مــا أطلبــه يف غضــون عــرشة دقائــق فقــط.  كان
مل أواجــه الصعوبــات”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 31 

ــاوض(. ــالق بالتف ــام، ط ع

“أبــداً... كنــت أرغــب يف الخــالص فقــط. كان هــديف هــو 
التخلّــص مــن املشــاكل”. )رجــل، جنــوب رشق األناضــول، 27 

ــاوض(. ــالق بالتف ــام، ط ع

تتواجــد نقطــة أخــرى مثــرية لإلهتــامم هــي عــدم تواجــد أهميــة 
ــن  ــراد الذي ــن األف ــى م ــة العظم ــة يف الغالبي ــع القانوني للمواضي
األفــراد  أن  حيــث  النزاعــات.  وفــق  الطــالق  بينهــم  يحــدث 
ــن  ــوع م ــوا أي ن ــاً مل يقّدم ــم أيض ــات ه ــق النزاع ــن وف املطلّق
ــرار  ــادوا أنهــم إتخــذوا ق ــة مــن االزواج حيــث أف ــات املادي الطلب
ــط هــذا الوضــع  ــم رب ــب أي شــئ. ميكــن أن يت الطــالق دون طل
بأنــواع املشــاكل خــالل فــرتة الــزواج والتــي أّدت إىل تدهــور 
الحالــة النفســية للشــخص إلتخــاذ القــرار بالطــالق. باإلضافــة 
ــروا يف  ــراد مل يفّك ــأن األف ــع ب ــذا الوض ــري ه ــن تفس ــك ميك إىل ذل
ــم  ــالق إاّل أنه ــرار بالط ــم الق ــالل إتخاذه ــة خ ــع القانوني املواضي
قّدمــوا الطلبــات فيــام يختــص هــذه املواضيــع مــع بدايــة مراحــل 

ــة.  ــة القضائي املحاكم

“أبــداً أبــداً. مل أطلــب أي شــئ. مل تكــن عينــي عــىل املمتلــكات 
عــىل اإلطــالق. مل أطلــب ومل أقــّدم طلبــات. مبعنــى أنــه ميكنني 
أخــذ هــذا أو ذاك. مل يكــن هنــاك أشــياء مــن هــذا القبيــل...” 

)إمــرأة، إســطنبول، 33 عــام، طــالق بالنــزاع(.

“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، طــالق بالنــزاع(.

ــواع  ــروا يف أن ــم مل يفّك ــاروا إىل أنه ــن أش ــراد الذي ــن األف ــزء م ج
ــل  ــة مث ــاور املادي ــىل املح ــور ع ــي تتمح ــة الت ــع القضائي املواضي
النفقــة والتعويضــات وتقاســم االمــوال واملمتلــكات أوضحــوا أيضــاً 
بــأن املنــزل كان محرومــاً مــن تواجــد املمتلــكات والنواحــي املادية. 
ــن  ــي ميك ــكات الت ــن املمتل ــوع م ــد أي ن ــدم تواج ــه ع ــث أن حي
إدخالهــا يف نظــام امللكيــات وعــدم تواجــد القــدرة والقــّوة املاديــة 
ــي  ــت ه ــات كان ــة والتعويض ــب النفق ــن االزواج لطل ــة م الكافي
األســباب التــي تــؤدي إىل أن مثــل هــذه الطلبــات لــن تــؤدي إىل أي 

ــة املطــاف.  نــوع مــن النتائــج يف نهاي

ــي أي شــئ إذا  ــا مل أطلــب أي شــئ. مل يكــن ليمنحن ــداً. أن “أب
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 األســود، 49 

عــام(.

ــداً كان غــريض األســايس هــو الطــالق فقــط. مل يكــن  ــداً أب “أب
مهــامً أن يتــم منــح النفقــة أو التعويضــات...”. )رجــل، وســط 

األناضــول، 37 عــام(.

ــة وقاعــة 1+1  ــا مــكان بغرف ــكات. لدين ــا ممتل “مل يكــن لدين
حيــث تــم رشاء الشــّقة مــع مســاعدة األقــارب. تســكن زوجتي 

الســابقة هنــاك”. )رجــل، إســطنبول، 54 عــام(.

أشــار جــزء صغــري مــن األفــراد إىل أن املواضيــع مثــل الواليــة 
ــع  ــن املواضي ــت م ــكات كان ــوال واملمتل ــم األم ــة وتقاس والوصاي
ــاروا إىل  ــن أش ــراد الذي ــث أن األف ــالق. حي ــرار الط ــة يف ق الحتمي
ــل  ــدأوا يف املراح ــالق ب ــرار الط ــة يف ق ــع القانوني ــة املواضي أهميّ

القضائيــة دون الوصــول إىل إتفــاق متبــادل مــع أزواجهــم.

كان الوضــع أســهل يف إتخــاذ القــرارات بالطــالق عــن طريــق 
ــة  ــن يطلــب والي ــزوج ل ــوا متأكديــن مــن أن ال األفــراد الذيــن كان
أو وصايــة األطفــال مــام 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 
ــراد أي  ــدأ األف ــياق اليب ــذا الس ــه. يف ه ــالق أو تعليق ــرار بالط الق
نــوع مــن اإلجــراءات القضائيــة التــي اليكونــوا متأكديــن فيهــا مــن 

حصولهــم عــىل الواليــة والوصايــة عــىل األطفــال.

“فكــريت الوحيــدة كانــت يف ذلــك الوقــت هــي التخلّــص مــن 
ــاً.  ــه رشطــاً. لقــد كان خائف ــك اإلنســان. لقــد وضعــت علي ذل

حيــث فّكــر يف أننــي ســأحصل عــىل النفقــة منــه عنــد الطــالق. 
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، 

36 عــام(.

ــىل  ــول ع ــب يف الحص ــت أرغ ــئ. كن ــب أي ش ــداً . مل أطل “أب
ــت  ــو حصل ــعيدة ل ــأكون س ــي س ــط. وأنن ــال فق ــة األطف والي
ــى اآلن...”.  ــب حت ــئ. وال أطل ــب أي ش ــالق. مل أطل ــىل الط ع

ــام(. ــول، 34 ع ــط األناض ــرأة، وس )إم

“أعطتنــي طفــي. إتفقنــا. أعطيتهــا منرصفاتهــا. ذهبنــا وحلّينــا 
كل شــئ. حــدث الطــالق”. )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 

31 عــام(.

ــالق  ــوا الط ــن طلب ــراد الذي ــواع األف ــر أن ــك يظه ــة إىل ذل باإلضاف
مــع تقديــم أنــواع الطلبــات املرتكــزة عــىل املحــاور املاديــة. لهــذا 
ــاق  ــم اإلتف ــع االزواج ليت ــامع م ــم اإلجت ــه يت ــح أن ــبب يتض الس
عــىل مواضيــع تقاســم األمــوال واملمتلــكات، النفقــة والتعويضــات 
ومراجعتهــا إلتخــاذ القــرار بالطــالق. ميكــن أن يكــون األفــراد 
مرّصيــن عــىل تحقيــق مطالبهــم. حتــى إن تواجــد األفــراد يف 
ــالع  ــم إىل اإلق ــؤدي به ــد ي ــة ق ــب املادي ــات واملطال إطــار التوزقّع
عــن الطــالق. يظهــر هــذا الوضــع بشــكل أكــر لــدى الرجــال مــن 
أصحــاب القــّوة اإلقتصاديــة. كــام يعمــل الرجــال يف بعــض األحيــان 
عــىل املســاومة يف موضــوع قــرار الطــالق وذلــك إلقنــاع الزوجــات 
أو تعريضهــم للضغــط واإلكــراه حتــى اليطلــن منهــم أي نــوع مــن 
املطالــب املاديــة. هــذا النــوع مــن االوضــاع قــد يــؤدي أحيانــاً إىل 
إقــالع الرجــال عــن الطــالق أو إنســحاب االزواج مــن قــرار الطــالق. 
ــن  ــراد االذي ــن األف ــى م ــة العظم ــإن الغالي ــك ف ــة إىل ذل باإلضاف
أشــاروا إىل أهميــة املواضيــع القانونيــة يف مراحــل قــرار الطــالق تــم 

تحديدهــم بأنهــم االطــراف التــي طلبــت الطــالق.

ــت  ــي طلب ــت زوجت ــالق إذا كان ــدث الط ــن ليح ــم. مل يك “نع
ــرف  ــك الن الط ــل. وذل ــذا القبي ــن ه ــياء م ــة وأش ــي النفق من
ــه  ــىل أن ــا ع ــر. إتفقن ــو الطــرف اآلخ ــب الطــالق ه ــذي طل ال
طاملــا هــي تريــد الطــالق فأنــا لــن أدفــع لهــا النفقــة. إتفقنــا 
ــام(.  ــض املتوســط، 53 ع عــىل هــذا النحــو”. )رجــل، البحــر األبي

“كان مــن املمكــن أن يحــدث الطــالق يف فــرتة قبــل ذلــك 
ــة. ومل  ــب النفق ــأن أطل ــي أرسيت ب ــن. أخرتن ــل حــوايل عام قب
يكــن يرغــب يف دفعهــا عنــد ذكــر النفقــة. كان يقــول انــه إذا 
ــّدث  ــاً كان يتح ــي وأحيان ــن يطلّقن ــة ل ــب يف النفق ــت أرغ كن

ــام(. ــرة، 36 ع ــرب مرم ــرأة، غ ــتائم...”. )إم بالش

“بالطبــع رفعــت دعــوى قضائيــة بالتعويــض بحــوايل 100 
مليــار. وأنــا قلــت لهــا أننــي لــن أدفــع ولــو حّتــى 1 لــرة. أعلم 
أن األمــوال ســتذهب إىل أرستهــا. ألن أوضاعهــم كانــت ســيئة 

بعــض الشــئ”. )رجــل، جنــوب رشق األناضــول، 23 عــام(.

ــهرية يف  ــةر ش ــت 500 لي ــث طلب ــراً حي ــب كث ــت تطال “كان
ــا  ــا أخرته ــر. أن ــادي آخ ــب م ــة إىل طل ــة باإلضاف ــكل نفق ش
بأننــي لــن أدفــع هــذه األمــوال. هــي كانــت ترغــب يف الطــالق 
للغايــة لــذا قبلــت بــكل مــا أقولــه”. )رجــل، رشق مرمــرة، 39 

عــام(.

“مل يرغــب زوجــي يف اإلنفصــال منــي. كان يقــول يل إذا رغبــت 
ــك يف أي  ــوح. مبكنــك ذل ــاب مفت ــة فالب يف رفــع دعــوى قضائي
ــك.  ــأواصل يف ذل ــديد وس ــزاع الش ــا بالن ــك فتحه ــت. ميكن وق
ــة األطفــال  ــام وقــال يل إمنحينــي والي ــوم مــن األي إتصــل يف ي
وليحــدث الطــالق. قلــت لــه الميكــن حــدوث شــئ مثــل هــذا. 
ــدوام.  ــاج عــىل ال ــدأ يف اإلزع ــك ب ــف. بعــد ذل وأغلقــت الهات
يف نهايــة األمــر قلــت إن كان ســيحدث الطــالق ســأعطيه 
ــر  ــرأة، البح ــه”. )إم ــت من ــل وتخلّص ــه الطف ــال. أعطيت االطف

ــام(. ــض املتوســط، 25 ع األبي

3.3.6. الشــخص املّتخذ لقرار الطالق

 تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد خــالل املقابــالت لتحديــد الشــخص 
الــذي إتخــذ قــرار الطــالق يف بــادئ االمــر. األفــراد الذيــن أفــادوا 
ــراد  ــرار الطــالق يشــّكلون حــوايل نصــف األف بأنهــم مــن إتخــذ ق
الذيــن اجريــت معهــم املقابــالت. أّمــا الذيــن أشــاروا إىل أن القــرار 
كان صــادراً مــن الــزوج فهــم حــوايل الثلــث. يظهــر وضــع إتخــاذ 
القــرار بالطــالق وفــق اإلتفــاق مــع الــزوج بصفــة أكــر )الجــدول 

)26

بشــكل مــوازي فــإن أنــواع الدراســات األخــرى التــي أجريــت 
 Albrecht, Bahr & Goodman, 1983;( النطــاق  هــذا  يف 
 Goode, 1956; Kitson, 1992, Kaslow & Schwartz,
1987( أوضحــت إىل أن النســاء يكونــون أكــر ميــل إلتخــاذ 
ــت  ــاليت اجري ــاء ال ــدد النس ــي ع ــث أن ثلث ــالق. حي ــرار بالط الق
معهــن املقابــالت إتخــذن قــرار الطــالق بأنفســهن كــام أشــار 
مــن  الطــالق كان صــادراً  قــرار  بــان  الرجــال   حــوايل نصــف 

الزوجات.

“كان األطفــال صغــاراً، كانــت لــدي مخــاوف مــام يجــب عــي 
ــة  ــاويف يف النهاي ــع مخ ــىل جمي ــب ع ــتطعت التغلّ ــه. إس فعل

ــب  ــت وقّدمــت الطل ــة. ذهب ــه يف النهاي وليكــن مايجــب فعل
بعــد آخــر مــرة تعرضــت فيهــا للــرب. مل يكــن لــه خــر بهــذا 

ــام(.  ــطنبول، 49 ع ــرأة، إس ــر” . )إم األم

“شــعرت بأنــه كان مــن الــروري أن ننفصــل نســبة ألنــه 
كان يصطنــع العديــد مــن املشــاكل...مل يكــن يهّمنــي أي 
ــه  ــه واعامل شــئ. أصبــح الوضــع الُيطــاق. حيــث كانــت أفعال

ــام(. ــة، 31 ع ــة إيج ــرأة، منطق ــراً”. )إم ــي كث تزعجن

“إتخــذت زوجتــي القــرار. حاولــت تحويلهــا عــن القــرار حتــى 
ــب أن الننفصــل. ولكــن  ــا يج ــت له ــات االخــرة وقل اللحظ
كانــت حالتهــا النفســية ســيئة. عصبيــة. عصبيــة لدرجــة أنهــا 
ــض  ــن تســمع أي شــخص”. )رجــل، البحــر األبي ــا ل ــت أنه قال

ــام(.  ــط، 53 ع املتوس

“يف صبــاح يــوم مــن األيــام قّدمــت مــن العمــل وقالــت أننــا 
ــا  ــت له ــا قل ــالق. أن ــل الط ــن أج ــة م ــا للمحكم ــنقّدم طلب س
أنتــي تنهضــن بالغضــب ســأدعك تجلســن بالــرر. فعلــت كل 
مــايف وســعي حتــى اليحــدث الطــالق. ولكّنهــا كانــت قــد إتخذ 
القــرار وكانــت مّصمــة عليــه نهائيــاً...”. )رجــل، جنــوب رشقــث 

األناضــول، 40 عــام(. 

عنــد النظــر إىل األمــر مــن خــالل الخصائــص الدميوغرافيــة األخــرى 
يتضــح زيــادة معــّدالت إتخــاذ قــرار الطــالق بشــكل مشــرتك بــن 
ــه  ــام أن ــر. ك ــّدم يف العم ــع التق ــزوج م ــق ال ــن طري االزواج أو ع
عنــد فحــص إتخــاذ قــرار الطــالق عــن طريــق املســتوى العلمــي 
للفــرد فإنــه يظهــر إرتفــاع نســبة األفــراد الذيــن أشــاروا إىل إتخــاذ 
القــرار عــن طريــق أزواجهــم تقريبــاً يف جميــع املســتويات العلميــة 

بخــالف التعليــم العــايل. 

“أظــن أنــه فّكــر يف إمكانيــة توجيهــي عــىل النحــو الــذي 
يريــد. فهــي نظيفــة وطيبــة وأســتطيع أن أديرهــا كــام يحلــو يل 
وأشــياء مــن هــذا القبيــل. ســتجلس عندمــا أقــول لهــا أجلــي 
ــال  ــبب يف اإلنفص ــالً كان الس ــول قفي...مث ــا أق ــف عندم وتق
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. أخرتــه بأننــي ال أريــد ذلــك وأنــا مازلــت 
عــروس جديــدة لفــرتة شــهرين فقــط...”. )إمــرأة، رشق مرمــرة، 
33 عــام، خريجــة مرحلــة ثانويــة، إتخــذت قــرار الطــالق 

بنفســها(.

إمكانياتهــا  لديهــا  وكانــت  إقتصاديــة  حريــة  لديهــا  “كان 
الخاصــة. كانــت تعمــل. مديــرة يف رشكــة كبــرة. لهــذا كانــت 
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ــعر  ــت تش ــر. كان ــذا األم ــن ه ــة م ــة نابع ــىل حري ــوز ع تح
ــط  ــن أضغ ــا مل أك ــن. أن ــا أظ ــىل م ــر ع ــكل اك ــة بش بالراح
عليهــا ولكــن أظــن أنهــا كانــت ترغــب يف مزيــد مــن الراحــة”. 
)رجــل، رشق مرمــرة، 39 عــام، خريــج مرحلــة ثانويــة، إتخــذ 

ــه(. ــالق بنفس ــرار الط ق

“قالــت يل الميكــن ذلــك. ســنذهب إىل املحكمــة. أّمــا أنــا 
فقلــت لهــا لــن أعطيــك اإلن بالطــالق. مثــال عــىل ذلــك كانــت 
تبحــث عــن املشــاكل يف كل شــئ. كانــت تقــول يل أنــت 
ــص  ــزل باألخ ــة يف املن ــياء غريب ــدث أش ــت تح ــل. كان التعم
ــي ال  ــول أنن ــت تق ــا. كان ــن والده ــر م ــت تح ــا كان عندم
ــل،  ــل”. )رج ــذا القبي ــن ه ــياء م ــك وأش ــل ذل ــامل وال أفع أع
ــة،  ــة إبتدائي ــج مرحل ــام، خري ــول، 40 ع ــوب رشق األناض جن

ــه(. ــن زوجت ــالق م ــرار الط ق

مــن الناحيــة االخــرى ترتفــع نســبة إتخــاذ القــرار بالطــالق بشــكل 
مشــرتك مــن األزواج بــن خريجــي التعليــم العــايل )27%( باملقارنــة 
ــة األخــرى. ميكــن تفســري  مــع الخريجــن مــن املســتويات العلمي
ظهــور الحصــول عــىل القــرار املشــرتك بــن الخريجــن مــن التعليــم 
العــايل بصفــة أكــر وفــق إمكانيتهــم الوصــول إىل نقطــة اإلتفــاق 
املشــرتك واملتبــادل بــن الطرفــن. وفــق دراســة تايــا TAYA التــي 
 Beşpınar تــم فيهــا تقديــم املقرتحــات والتوصيــات مــن بيشــبينار

متــت اإلشــارة إىل أن هــذا الوضــع ينتــج وفــق أنــواع ردود األفعــال 
املختلفــة التــي تنتــج مــن األفــراد مــن املســتويات العلميــة العاليــة 
ــا  ــع معه ــذا الوض ــط ه ــث يرتب ــع األزواج حي ــات م ــد النقاش عن
ــادة املســتوى  ــع زي ــه م ــة فإن ــق هــذه العالق ــارش. وف بشــكل مب
العلمــي تنخفــض أنــواع الســلوكيات اولترصّفــات التــي تعمــل عــىل 
إهانــة الــزوج أو التحقــري منــه أو اإلكــراه والضغــط. تعليــق الفــرتة 
ــة  ــات العلمي ــاب املتوي ــن أصح ــراد م ــن األف ــرار ب ــاذ الق يف إتخ
ــة إىل  ــن باإلضاف ــن الطرف ــري كل م ــري تفك ــاعد يف توف ــة يس العالي
وصولهــم إىل املحكمــة بعــد الحصــول عــىل النقطــة املشــرتكة 
)Beşpınar 2014(. عنــد االخــذ يف اإلعتبــار هــذه التعليقــات 
يتضــح ان إمكانيــة الحصــول عــىل القــرار باملشــرتك باإلتفــاق 
ــة  ــة العالي ــراد مــن أصحــاب املســتويات العلمي ــن األف ــادل ب املتب
ــة  ــتويات العلمي ــن املس ــراد م ــع األف ــة م ــاً باملقارن ــون مرتفع يك
األخــرى حيــث يتــم تفســري ذلــك يف إمكانيتهــم اإلتفــاق والوصــول 
إىل نقطــة مشــرتكة وفــق اإلتجاهــات العديــد يف وجهــات النظــر.

ــدم  ــن ع ــادل ع ــكل متب ــا بش ــراً. تحّدثن ــق كث ــن نتف “مل نك
إحساســنا بالســعادة. منحنــا نفســنا بعــض الوقــت وإنفصلنــا 
ــت  ــي الوق ــن نق ــر. مل نك ــاح االم ــدم نج ــا بع ــد مرعفتن عن
ــى العشــق.  ــث إنته ــام هــو الحــال يف الســابق. حي ــع ك املمت
مل نكــن نغــّذي بعضنــا البعــض بالحــب مثــل الــذي يجــب أن 
يكــون بــن الرجــل واملــرأة ولكّننــا كنــا مثــل األصدقــاء الذيــن 

يعيشــون يف نفــس املنــزل. كان هــذا هــو الســبب األســايس يف 
ــتر(. ــج ماجس ــام، خري ــا...”. )رجــل، إســطنبول، 37 ع إنفصالن

ــا  ــا معــاً يف األســبوع املــايض وتحّدثنــا يف هــذه األمــور. أّم “كّن
هــي فقــد جلســت وبــدأت يف البــكاء. قلــت لهــا أن ماحــدث 
ــل،  ــئ”. )رج ــل ش ــعنا فع ــس يف وس ــى ولي ــدث وإنته ــد ح ق

ــة( ــة ثانوي ــج مرحل ــام، خري ــطنبول، 38 ع إس

4.3.6. تقــرّب الزوج من قرار الطالق

تــم ســؤال األفــراد عــن ردود أفعالهــم تجــاه أنــواع القــرارات 
ــم إتخاذهــا عــن طريقهــم او مــن  بالطــالق ســواء كانــت التــي ت
أزواجهــم. أفــاد نصــف األفــراد الذيــن إتخــذوا قــرار الطــالق 
بأنفســهم أن أزواجهــم عارضــوا هــذا القــرار. كــام ان نســبة ثلــث 
فقــط مــن االزواج دعمــوا القــرار بالطــالق. كــام أن نصــف نســبة 
ــق  ــن طري ــاذه ع ــم إتخ ــالق ت ــرار الط ــأن ق ــن ب ــراد املوّضح األف
ــه  ــع فقــط بأن ــاد الرب ــام أف ــرار بالطــالق ك ــم عارضــوا الق أزواجه
ــرار  ــة الق ــرد إىل معارض ــل الف ــر مي ــار يظه ــرار. بإختص ــم الق دع
بالطــالق يف حالــة عــدم صــدور القــرار عــن طريقــه )الجــدول 27(

ــي  ــى الحــىل الت “مل ترغــب يف الطــالق. أعطيتهــا كل شــئ حت
ــك”.  ــد ذل ــة بع ــت راضي ــزواج. أصبح ــا يف ال ــا إياه ــم منحن ت

ــام(. ــرة، 32 ع ــرب مرم )رجــل، غ

ــق  ــرار وف ــذت الق ــالق، إتخ ــىل اإلط ــت ع ــل يف أي وق مل أقب
ــه يجــب عــدم الربغــة  توجيهــات املحامــي ووفــق القــول بأن
يف شــخص اليرغبك...بعــد ذلــك ظهــرت الضغوطــات مــن بيئــة 
ــام(. ــرة، 33 ع ــرأة، رشق مرم ــرى...” )إم ــياء االخ ــة واألش القريب

ــت  ــن أجري ــراد الذي ــن األف ــبة م ــد نس ــك تتواج ــة إىل ذل باإلضاف
معهــم املقابــالت ممــن أشــار إىل أنــه يظهــر نــوع التقــرّب املختلــط 
ــم  ــدالً مــن الدعــم أو املعارضــة للقــرار ســواء كان ت / املتوســط ب
إتخــاذه منــه أو مــن الــزوج حيــث تشــّكل هــذه النســبة عرشيــن 

باملئــة مــن األفــراد.

“تتخذيــن قــراراً ولكــن لدينــا طفلــن مــن هــذا الــزواج. 
لننفصــل قليــالً. ونعــش منفصلــن لفــرتة. قــال ال. لقــد قــّررت 
ذلــك. وســيتم تطبيقــه. قلــت نعــم. ليكــن كــام ترغــب ومل أرص 

عــىل االمــر”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 34 عــام(.

“لقــد أعــّدت أغراضهــا منــذ املســاء ويف الصبــاح طلبــت 
ســيارة وفّرغــت املنــزل ومل أنبــس بــأي كلمــة. شــاهدت فقــط. 
ــذل  ــك. مل أب ــت ذل ــا قبل ــت وأن ــي ذهب ــئ. ه ــش أي ش مل أع
الجهــد يف أن ترجــع مــرة أخــرى عــىل اإلطــالق”. )رجــل، رشق 

مرمــرة، 59 عــام(.

“كّنــا نتحــدث لفــرتة 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”. 

ــام(. ــرة، 37 ع )رجــل، غــرب مرم

5.3.6. العالقــة مع الزوج قبل الطالق

1.5.3.6. وضع ترك املنزل

 تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد الذيــن اجريــت معهــم املقابــالت 
ــزل قبــل حــدوث  ــرك املن فيــام إذا كان قــد ظهــر لديهــم وضــع ت
الطــالق. الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد أشــاروا إىل إنــه قــد حــدث 
تــرك املنــزل عــىل األقــل مــرة واحــدة قبــل الطــالق. إحــدى النقــاط 
ــم  ــزل ه ــوا املن ــن ترك ــراد الذي ــم األف ــامم أن معظ ــرية لإلهت املث
ــزل  ــن يرتكــون املن مــن النســاء مــع إنخفــاض نســبة الرجــال الذي
ــات  ــر يف الدراس ــكل مغاي ــر بش ــع يظه ــذا الوض ــالق. ه ــل الط قب
االخــرى حيــث تتواجــد أنــواع الدراســات التــي توّضــح ان معظــم 
انــواع أوضــاع تــرك املنــزل تنتــج مــن الرجــل ولهــذا الســبب يكــون 
ــلوكيات  ــات والس ــن الترصّف ــوع م ــذا الن ــن ه ــج ع ــال نات اإلنفص

 .)Ahrons, 1980( ــن الرجــل الناتجــة م

عنــد فحــص أســباب تــرك األفــراد للمنــزل ميكــن القــول أن الســبب 
األســايس فيهــا يعــود إىل اإلختــالف يف النــوع اإلجتامعــي. أّمــا 
األســباب يف تــرك النســاء للمنــزل بصفــة عاّمــة فيكــون يف مامرســة 
ــة.  العنــف مــن األزواج أو تواجــد املناقشــات الشــديدة أو الخيان

“أنتهيــت مــن االمــر عنــد حــدوث نفــس الفعــل للمــرة الرابعة 
ــي خضعــت  ــة الت ــن التعــرّض للــرب. يف الليل والخامســة. م
فيهــا للــوالدة رجعــت إىل املنــزل الجــد والــديت ووالــدة زوجــي 
قــد تشــاجرا. طبعــاً كانــت نتيجــة هــذا الشــجار عــىل رأيس”. 

)إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 31 عــام(.

دعمته الزوجة / العدد 
بالتقارب فيام بينهم / عارض/عارضتدعمته أنا

املجموعأنا الذي دعمه

20030,048,020,0100“أنا التي إتخذت قرار الطالق”

14626,051,417,8100“زوجتي هي التي إتخذت قرار الزواج”

الجدول 27. تقرّب الزوج من قرار الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية املتنّوعة)%(

الذين إتخذوا العدد  
القرار بأنفسهم

الذين إتخذوا 
القرار باإلتفاق

الزوجة التي إتخذت 
املجموعال يوجد جوابأخرىالقرار بنفسها 

41048,814,635,60,70,2100املجموع

الجنس

21067,112,419,50,50,5100النساء 

20029,517,052,51,00,0100الرجال

مجموعات األعامر

11547,815,735,70,90,0100سن 34 سنة فام دون   

29549,214,235,60,70,3100سن 34 سنة فام فوق   

التعليم

22449,612,537,50,50,0100غري متعلم – تعليم إبتدايئ

11648,311,238,80,90,9100تعليم ثانوي 

7047,127,124,31,40,0100تعليم عايل 

فرتة الزواج

6749,317,929,90,00,0100أقل من 3 سنة 

 5 – 45156,97,835,31,90,0100

69746,419,634,00,00,0100 – 10 سنة 

19547,712,838,50,50,5100أكر من 10 سنة 

إنجاب األطفال

4744,727,725,52,10,0100ال يوجد أطفال 

126449,213,636,70,40,0100 – 2 طفل 

29949,511,137,41,01,0100  طفل فام فوق 

الجدول 26. الشخص املّتخذ لقرار الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية)%(
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“إنفصلــت ألننــي تعرّضــت للعنــف وألن زوجــي مل يكــن يعمــل. 

كنــت أذهــب مــع األطفــال يف بعــض األحيــان إىل أّمــي. ولّكنــي 

كنــت أرجــع عــىل الــدوام”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 43 عــام(.

“كان ذلــك يف العــام 2002 حيــث ذهبــت مرتن. كّنــا متزويجن 

حديثــاً يف ذلــك الوقــت. مل ننفصــل بعــد . )...( كنــت أســكن يف 

القريــة يف ذلــك الزمــان. أذكــر ذلــك جيــداً. كنــت قــد حــرت 

ــد  ــرتة واح ــي لف ــث تركن ــاً. حي ــكرية حديث ــة العس ــن الخدم م

عــام وســكنت مــع والدهــا”. )رجــل، غــرب البحــر األســود، 44 

عــام(.

ــت  ــا. حدث ــا فعلته ــال ولكّنه ــذه األفع ــل ه ــا مث ــن لدين “مل يك

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 أّمهــا حــوايل أســبوع 

ومل ترجــع”. )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 35 عــام(.

يف معظــم االحيــان فــإن الطــرف الــذي يــرتك املنــزل يذهــب إىل منزل 

األم/األب أو االخــوان. تختلــف الفــرتات التــي يتــم فيهــا تــرك املنــزل. 

ــرتات قصــرية وميكــن ان تســتمر  ــث ميكــن أن تكــون هــذه الف حي

ــرك  ــا وضــع ت ــي حــدث فيه ــة. الزيجــات الت لفــرتات أشــهر مختلف

ــف مــن مــرّات متعــددة بفــرتات  ــزواج يختل ــرتة ال ــزل خــالل ف املن

قصــرية إىل مــرّات قليلــة بفــرتات طويلــة.

“يف الســابق كان هنــاك ذهــاب ومجــئ ملــّرات عديــدة. حيــث 

ــذي كان  ــر ال ــة األم ــبوعن وثالث ــبوع واٍس ــه أس ــع أم ــث م مك

ــام(. ــول، 32 ع ــوب رشق األناض ــرأة، جن ــراً”. )إم كث

ــت  ــا كن ــي عندم ــت إىل أم ــي ذهب ــزل ولكنن ــرتك املن “هــو مل ي

ــت  ــة يف املستشــفى. مكث ــام بأعــامل املراقب ــك للقي حامــل وذل

ــام(. ــرة، 37 ع ــرأة، رشق مرم ــن”. )إم ــاك عام هن

“غضبــت وذهبــت يف مــرات مختلفــة. طبعــاً ليــس كذبــاً. تركــت 

املنــزل. كــام قلــت كنــا نتشــاجر كثــراً. مل أســتطع التحمــل ومل 

أســتطع املقاومــة. أخــذت األطفــال وذهبــت. أخــذت االطفــال 

وذهبــت ال أعلــم إن كان ذلــك مرتــن أو ثالثــة مــرات. مل 

ــرأة، وســط  ــوام”. )إم ــة أع ــع أيب أربع ــت م ــم. مكث ــن اتركه أك

ــام(. ــول، 37 ع ألناض

“كانــت تذهــب إىل إمهــا ومتكــث هنــاك حــوايل واحــد شــهر. ثم 

يتــم اإلجتــامع بيننــا مــرة أخــرى. كان تتــرصف كــام يحلــو لهــا. 

يف الســابق كانــت تذهــب عندمــا كنــت يف العمــل. أســألها أيــن 

أنــت ؟ فتقــول أنــا موجــودة هنــا. أعطنــي خــراً بذلــك. كانــت 

ــار يف  ــل الكب ــك يدخ ــد ذل ــزل. بع ــث يف املن ــا امك ــب وأن تذه

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

35 عــام(.

ــا  ــوام ورمّب ــر. حــوايل 10 أع ــع األم ــراً يف واق ــك كث “حــدث ذل

أكــر مــن ذلــك. )...( كان علينــا أن ننهــي املوضــوع. ألنهــا كانــت 

تذهــب. وكانــت متكــث هنــاك 1 أســبوع وترجــع”. )رجــل، رشق 

مرمــرة، 59 عــام(.

مــن الناحيــة األخــرى فــإن حــوايل ثلــث األفــراد املطلّقــن أشــاروا إىل 

أنهــم مل يرتكــوا منازلهــم قبــل الطــالق. حيــث أعــرب كل مــن النســاء 

ــواع املشــاجرات التــي كانــت تحــدث  والرجــال عــىل أنهــم بعــد ان

مــع األزواج فإنهــم يخرجــون مــن املنــزل لفــرتة بضــع ســاعات ثــم 

يعــودون مــرة أخــرى إىل املنــزل. كــام أن جــزء قليــل من األفراد أشــار 

إىل أنــه مل يــرتك املنــزل ولكنــه مل يغــادر الفــراش لفــرتات معيّنــة.

“كــام قلــت. مل يكــن يعــرف كيفيــة املشــاجرة. كان يــرتك املنــزل 

بــدالً مــن املشــاجرة. مل يكــن يحــر ليلــة واحــدة بصفــة عامــة. 

ــاعة أو  ــرتة س ــب ف ــه. أو أن يذه ــكان عمل ــب إىل م كان يذه

ســاعتن ويحــر مــرة أخــرى”. )إمــراة، جنــوب رشق األناضــول، 

37 عــام(.

“أبــداً. عــىل العكــس متامــاً. كان يف املنــزل دامئــاً. يذهــب ليكمــل 

أعاملــه ثــم يرجــع. يذهــب يكمــل العمــل ويرجــع. كان يرجــع. 

مل يكــن يذهــب...”. )إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 38 عــام(.

ــة إىل  ــا. باإلضاف ــوار أخته ــب إىل ج ــا تذه ــرين أنه ــت تخ “كان

ذلــك كانــت التغــادر مــن الفــراش عندمــا تغضــب. مل تكــن تــأيت 

بجــواري. كانــت تغضــب”. )رجــل، رشق مرمــرة، 59 عــام(.

ــي  ــإن غضب ــبب ف ــذا الس ــام. له ــرتة 5,5-5 ع ــوايل ف ــد ح بع

اليكــون لــه أهميــة. ليــس هنــاك إختــالف مــن ناحيتهــا إذا كنت 

ــاء  ــدأت يف إنه ــك. ب ــم ذل ــت أفه ــرين باألمر...كن ــاً. مل تخ حزين

ــكل  ــام بش ــا نن ــام كّن ــام. ك ــرتة 5.5 ع ــد ف ــاً بع ــة متام العالق

ــود، 42  ــر األس ــرب البح ــل، غ ــن”. )رج ــر عام ــل يف آخ منفص

ــام(. ع

2.5.3.6. وضــع الصلح مرة أخرى

تــم توجيــه الســؤال لألفــراد فيــام يتعلـّـق بحــوث الصلــح مــرة أخــرى 

بينهــم وبــن أزواجهــم بعــد إتخــا قــرار الطــالق. حيــث أفــاد الغالبية 

العظمــي مــن األفــراد بأنهــم مل يتصالحــوا مــع أزواجهــم بعــد إتخــاذ 

القــرار بالطــالق. تــم تفســري هــذا الوضــع بشــكل الخصومــة والعداء 

الــذي يصبــح يف ه األزواج بعــد إتخــاذ القــرار بالطــالق. كــام أشــار 

ــة  ــل جــداً مــن األفــرد أنهــم إتجهــوا إىل املراحــل القضائي عــدد قلي

ــع  ــدة م ــة جيّ ــم عالق ــت بينه ــام كان ــالق في ــن الط ــة م والقانوني

أزواجهــم.

“أبــداً. مل تتحــدث معــي عــىل اإلطــالق بعــد تلــك الفــرتة. مــى 

ــى  ــت حت ــالق. هرب ــىل اإلط ــث ع ــك. دون حدي ــىل ذل ــام ع ع

ــود، 53  ــر األس ــرب البح ــل، غ ــض”. )رج ــا البع ــه بعضن النواج

عــام(.

“مل نتحــدث عــىل اإلطــالق. حاولــت الحديــث يف املحكمــة 

ولكنهــا إبتعــدت. تدخــل والدهــا وجــاء أحدهــم وســحبني إىل 

مــكان آخــر. كان االمــر بهــذا الشــكل. كان االمــر مثــل العــداء 

ــام(. ــط، 56 ع ــض املتوس ــر األبي ــل، البح ــم”. )رج ــبة له بالنس

ــك اإلتجــاه  ــاي يف ذل ــل. مل أراهــا...ومل يكــن نواي ــداً. مل نتقاب “أب

أيضــاً”. )رجــل، غــرب مرمــرة، 51 عــام(.

“مل نتقابــل عــىل اإلطــالق بعــد إتخــاذ القــرار. لقــد أعــرض 

بنفســه وذهــب حتــى اليرجــع مــرة أخــرى. كان مغــروراً جــداً 

وعنيــداً جــداً. دعوتــه يف الخــارج للمــرة األخــرة. للمرحلــة 

األخــرة. أخرتــه أننــي أريــد الحديــث معــه. الغريــب يف األمــر 

يف أنــه مل يكــرسين وحــر. ألنــه كان هنالــك أطفــال بيننــا. كنــت 

قــد تركــت املنــزل قبــل الطــالق. قبــل األمــر وحــر للمقابلــة. 

ــودة  ــد الع ــه أري ــت ل ــرة. قل ــرة األخ ــاً للم ــه عرض ــت ل قّدم

وبكيــت يف تلــك املقابلــة. مل يكــن يهتــم باألمــر. كان ذلــك 

حديثنــا األخــر”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 41 عــام(.

ــم  ــت معه ــن أجري ــراد الذي ــن األف ــري م ــزء صغ ــاك ج ــام ان هن ك

املقابــالت أشــاروا إىل أنهــم بــدأوا يف مقابلــة أزواجهــم مــرة أخــرى 

بعــد إتخــاذ القــرار وذلــك نســبة لتواجــد االطفــال. يف هــذا اإلطــار 

يكــون أكــر العوامــل أهميــة يف مرحلــة الطــالق هــو األطفــال. حيث 

أظهــر األفــراد أنهــم بذلــوا الجهــد يف التمّســك بأنــواع العالقــات مــع 

ــوا  ــث حاول ــال. حي ــة األطف ــك ملصلح ــالق وذل ــرتة الط االزواج يف ف

ــى وإن  ــرية حت ــوات كث ــق خط ــىل أدوار “األم-األب” وف ــاظ ع الحف

كانــت العالقــة قــد إنتهــت مــن حيــث وضــع “الــزوج”.

“كل مــا فكــرت فيــه هــو االطفــال حتــى التحــدث لهــم مشــاكل 

ــرات  ــه م ــه وأقابل ــدث مع ــت أتح ــية. كن ــة النفس ــن الناحي م

أخــرى مــن أجــل االطفــال. يجــب علينــا فعــل ذلــك مــن أجــل 

األطفــال حيــث الينتهــي دور األب واألم مهــام حــدث حتــى وإن 

إنفصــل األزواج”. )إمــرأة، رشق مرمــرة، 44 عــام(.

“كنــا نتقابــل فيــام يختــص بالطفــل وفيــام يختــص بأنــواع 

املشــاكل األخــرى. كنــا نتقابــل مــرة أو مرتــن عــىل مــدار 

ــر...”.  ــكان آخ ــال ان نذهــب إىل الســينام أو إىل م شــهرين. مث

)رجــل، غــرب مرمــرة، 44 عــام(.

ــاً  ــه كان واجب ــك ألن ــا مل نكــن أعــداء وذل مل نجتمــع معــاً ولكنن

علينــا اللقــاء نســبة لتواجــد الطفــل. طبعــاً مل يكــن لدينــا 

ــام(. ــة، 36 ع ــة إيج ــرأة، منطق ــرى”. )إم ــرة أخ ــامع م إجت

مــن الناحيــة االخــرى فــإن جــزء قليــل مــن األفــراد أشــار إىل أنــه تــم 

الصلــح مــع االزواج مــرة أخــرى بعــد إتخــاذ قــرار الطــالق بالكامــل. 

ــق  ــت وف ــح متّ ــارة إىل أن معظــم حــاالت الصل ــم اإلش يجــب أن تت

ــر أيضــاً  ــام يظه ــال ومســتقبلهم. ك ــار وضــع األطف األخــذ يف اإلعتب

أنــه يحــدث صلــح األزواج “ومنــح الفرصــة مــرة أخــرى” وفــق انــواع 

التدخــالت 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 

ــام(. ــط، 36 ع ــض املتوس ــر األبي ــرأة، البح ــالً”. )إم عاق

ــل  ــاطة. كان الطف ــارب يف الوس ــول األق ــع دخ ــح م ــم الصل “ت

ــود، 44  ــر األس ــب البح ــل، غ ــات”. )رج ــك االوق ــراً يف تل صغ

ــام(. ع

“نعــم تصالحنــا بعــد إتخــاذ القــرار االول. ألنــه كان هنــاك 

طفــل...كان ذلــك أكــر املؤثــرات يف واقــع االمــر”. )رجــل، 

30 عــام(. إســطنبول، 

6.3.6. الحالــة النفســية والصعوبــات التــي يواجههــا األفــراد 
ــالق ــة الط ــالل مرحل خ

تــم ســؤال األفــراد عــن رسد أنــواع الحــوادث التــي عاشــوها إبتــداءاً 

مــن إتخــاذ القــرار بالطــالق والفــرتة القضائيــة والقانونيــة للطــالق 

وحتــى نهايــة هــذه الفــرتة. حيــث ظهــر تواجــد أنــواع األفــراد الــذي 

قضــوا هــذه الفــرتة بشــكل جيــد ومســتقر مــن الناحيــة العاطفيــة 

دون حــدوث األرضار كــام أن هنــامل مــن أشــار إىل حــدوث الخســائر 

واملشــاكل مــن الناحيــة العاطفيــة طــوال مراحــل الطــالق. باإلضافــة 

إىل انــواع املشــاكل العاطفيــة التــي حدثــت يف مراحــل الطــالق 

تــم أيضــاً مشــاركة أنــواع املشــاكل والصعوبــات املاديــة وموضــوع 

ــان  ــن األم ــوف م ــوع الخ ــن األرسة وموض ــات م ــة الضغوط مقاوم

والقلــق.

هنــاك جــزء كبــري مــن األفــراد أشــار إىل أنــه إســتمر يف حياتــه 

الطبيعيــة دون مشــاكل يف الفــرتة بعــد إتخــاذه القــرار بالطــالق. كــام 

ــول إىل  ــالل الدخ ــرتة وخ ــذه الف ــالل ه ــه يف خ ــراد إىل أن ــار األف أش

فــرتات املحاكمــة أو عنــد اإلعتنــاء بأنــواع األعــامل القانونيــة أو عنــد 
تنظيــم أعــامل املســكن واألغــراض فإنــه يف خــالل هــذه الفــرتات قــد 
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مكثــوا يف أماكــن مختلفــة لفــرتات مؤقتــة.

ــس  ــاة يف نف ــت الحي ــايت. واصل ــر يف حي ــر كب ــدث تغي “مل يح

املنــزل. وهــي خرجــت إىل منــزل جديــد. مل يحــدث أي تغيــر يف 

ــام(. ــة”. )رجــل، إســطنبول، 37 ع ــايت اليومي حي

“كنــت أعمــل يف ذلــك الوقــت. كنــت أذهــب إىل العمــل 

بإســتمرار. كان عقــي متعبــاً. مل أكــن يف حالتــي الطبيعيــة يف يــوم 

ــام(. ــة، 52 ع ــة إيج ــرأة، منطق ــالق...”. )إم الط

ــرة أو  ــب م ــت أذه ــي. كن ــوار أرسيت أيب وأخت ــرت بج ــا ح “أن

ــزل.  ــت يف املن ــي كان ــو. ه ــهر يولي ــوال ش ــزل ط ــن إىل املن مرت

تحّدثنــا وأخــذ الجميــع أغراضــه. كانــت قــد فّرغــت املنــزل 

بالكامــل قبــل يــوم واحــد مــن حضــوري”. )رجــل، البحــر األبيــض 

املتوســط، 56 عــام(.

ــة  ــة وصعب أفــاد جــزء مــن األفــراد أن تلــك الفــرتة كانــت محزن

ــذه  ــراد يف ه ــاد األف ــث أف ــة. حي ــي العاطفي ــث النواح ــن حي م

النقطــة أنهــم كانــوا يف املســتوى األســفل مــن العواطــف يف 

هــذه الفــرتة حيــث أفــادوا أنهــم كانــوا يف حالــة تحقيــق وحلــول 

ــن هــذا الوضــع  ــرتة للخــروج م وإستفســارات طــوال هــذه الف

املختلــط. يظهــر أن معظــم األفــراد مــن الرجــال والنســاء الذيــن 

ــرتة  ــذه الف ــاكل يف ه ــن املش ــد م ــوا للعدي ــم تعرّض ــادوا أنه أف

يعتــربون مــن أصحــاب املســتويات العلميــة الســفلية واملتوســطة 

)خريــج مرحلــة ثانويــة بالحــد األقــى(. كــام يظهــر بأنــه بغــض 

النظــر عــن كيفيــة حــدوث الطالق فإنــه تتواجــد الدراســات التي 

أظهــرت فــرتة اإلنفصــال والطــالق تعتــرب أيضــاً مــن أكثــؤ الفــرتات 

ــري  ــا الكث ــدث فيه ــي يح ــدية والت ــة الجس ــن الناحي ــة م املتعب

 Crosby,( مــن الجهــد والتوتــر بإعتبارهــا االكــر دراماتيكيــة

 Gage, & Raymond, 1983; Goode, 1956a;
ــرتة  ــرتة هــي ف ــول أن هــذه الف Kessler, 1975(. ميكــن الق

حلــول جميــع املشــاكل التــي عاشــها األفــراد يف فــرتة الــزواج.

“كــام قلــت فأنــا تدّمــرت بالكامــل. خضعــت لعــالج الرسطــان. 

ــث ميكــن أن  ــى اآلن حي ــف حت ــا خائ ــراً. أن ــرت يف األمــر كث فّك

يحــدث نفــس الشــئ يف حالــة الــزواج مــن جديــد. ســيكون مــن 

الصعــب التمّســك بالحيــاة يف هــذه الحالــة. األمــر صعــب جــداً”. 

)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 

ــك الوقــت...”. )رجــل، منطقــة إيجــة، 45  ــدي. ويف ذل ــوّف وال ت

ــة متوســطة(. عــام، خريــج مرحل

ــداً  ــاء روي ــة يف اإلنته ــدأت العالق ــاول الكحــول. ب إتجهــت إىل تن

ــاً”. )رجــل، غــرب  رويــداً. أمــأ هــي فقــد قطعــت العالقــة نهائي

ــة(. ــة إبتدائي ــج مرحل البحــر األســود، 62 عــام، خري

“كنــت يف نــزاع شــديد يف دواخــي وقاومــت نفــي كثــراً. أقولهــا 

ــة  ــل رؤي ــن أحتم ــي مل أك ــية أنن ــي النفس ــت حالت ــة كان برصاح

أرسة ســعيدة يف الخــارج وذلــك ألننــي بعيــدة مــن أطفــايل. 

كنــت أشــعر بالنقــص والحــزن مــن هــذا االمــر. قاضيــت نفــي 

وســألتها كثــراً وبــدأت أقــول لنفــي أننــي لســت أم جّيــدة عــىل 

اإلطــالق”. )إمــرأة، وســط األناضــول، 38 عــام، خريجــة مرحلــة 

ثانويــة(.

“فّكــرت كثــراً يف األمــر. هــل أنــا أفعــل الشــئ الجيــد أم الســئ. 

ــوم.  ــتطع الن ــة. مل أس ــايل طويل ــوال لي ــك ط ــر يف ذل ــت أفك كن

جنــوب رشق  )إمــرأة،  نفــي...”.  يف  املشــكلة  عــن  لحثــت 

األناضــول، 32 عــام، خريجــة مرحلــة إبتدائيــة(.

“قضيــت تلــك الفــرتة بتوتــر شــديد وعصبيــة. ســألت نفــي ملاذا 

تزوجــت؟ ســألت هــذا الــرسال دامئــاً”. )إمــرأة، غــرب األناضــول، 

32 عــام، خريجــة مرحلــة إبتدائيــة(.

ــال  ــرار باإلنفص ــاذ الق ــد إتخ ــازل بع ــوا املن ــن فصل ــراد الذي ــا األف أّم

فقــد واجهــوا املشــاكل والصعوبــات املاليــة باألخــص النســاء. كــام تــم 

ذكــره يف القســم الرابــع مــن هــذا التقريــر فــإن نســبة النســاء الــاليت 

ــع  ــالق ترتف ــد الط ــي بع ــع املعي ــات يف الوض ــن إىل الصعوب يتعرّض

مــن 50% إىل 60%، كــام ترتفــع نســبة الرجــال مــن 35% إىل %46. 

عــاش األفــراد العديــد مــن املشــاكل واملصاعــب ســواء كان ذلــك يف 

مرحلــة العثــور عــىل املنــزل الجديــد أو يف مرحلــة تقاســم األغــراض 

يف املنــزل القديــم باإلضافــة إىل حدوث املشــاكل مع األزواج الســابقن 

ومــع أرس األزواج يف أحيــان أخــرى. النســاء الــاليت أرشن إىل حــدوث 

ــر  ــن االم ــالق يربط ــرتة الط ــالل ف ــة خ ــات املادي ــاكل والصعوب املش

ــربن  ــث يعت ــة عملهــن أو عــدم عملهــن عــىل اإلطــالق حي مبحدودي

ــى يف  ــه حت ــك فإن ــة إىل ذل ــر. باإلضاف ــك الســبب الرئيــيس يف األم ذل

حالــة تواجــد النســاء يف إطــار املهــن الوظيفيــة فــإن هنالــك مــن أفــد 

بانــه كان مــن الصعــب الحفــاظ عــىل نفــس املســتوى املعيــي بعــد 

الطــالق مبفردهــن نســبة لتواجــد األطفــال. 

وكأننــي كنــت مجــرة عــىل ذلــك ؟ مل يكــن لــدي مــال ومل تكــن 

لــدي حريــة إقتصاديــة. كنــت أرغــب يف العمــل ولكنــه مل يكــن 

ــك  ــط يف ذل ــة فق ــي خادم ــت أرى نف ــك. كن ــح اإلذن بذل مين

ــرار بالطــالق.  ــوال بعــد إتخــاذ الق ــدي أي أم ــزل...مل يكــن ل املن

ــتخدام  ــزل بإس ــن املن ــت م ــرة. إنتقل ــي ل ــي ألف ــدى أّم كان ل

ــرأ يف  ــي تق ــت طفلت ــر. كان ــزالً آخ ــتأجرت من ــغ. وإس ــذا املبل ه

الجامعــة. بالطبــع كنــت أرغــب يف تلبيــة إحتياجاتهــا يف املقــام 

االول”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 47 عــام، خريجــة مرحلــة ثانويــة، 

ــل(. التعم

“بذلــت الكثــر مــن الجهــد للعثــور عــىل عمــل. كان عــي 

العمــل بعــد إتخــاذ القــرار. كان هنــاك حوجــة للــامل. كان 

عــي أن أعتنــي بنفــي. إســتأجرنا منــزالً. دفــع أيب اإليجــار. 

ــرت  ــي ح ــي. ألنن ــات واألواين واألواع ــران البطاني ــر الج أح

ــدون شــئ. إنهــا روح”. )إمــرأة، غــرب مرمــرة، 46 عــام،  ــه ب إلي

خريجــة مرحلــة إبتدائيــة، تعمــل يف الحقــول بشــكل موســمي/

عنــد تواجــد العمــل(.

“أعيــش مبفــردي. حدثــت مشــاكل كثــرة يف تلــك الفــرتة ألننــي مل 

أكــن أرغــب يف مشــاركتها مــع أرسيت. مــن الصعــب العيــش مــع 

الطفــل مبفــردك باألخــص إذا كان طفــل صغــر. هــذا ليــس قــراراً 

ســهالً ميكــن إتخــاذه عــن طريــق املــرأة. ولكننــي مل أعــد أحتمــل. 

ــه؟”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 31  ــاذا كان عــي فعل م

عــام، خريجــة مرحلــة جامعيــة، تعمــل(.

“مل يكــن األمــر ســهالً جــداً. خططــت يف أن أطلــب تعيــن جديــد 

ــن وحــرت إىل  ــك حــدث التعي ألحــر بجــوار أرسيت. بعــد ذل

هنــا. كنــت أعتقــد أننــي لــن أكــون كافيــة لطفــي مــن الناحيــة 

اإلقتصاديــة”. )إمــرأة، غــرب مرمــرة، 40 عــام، تعمــل(.

جــزء كبــري مــن األفــراد الذيــن إتخــذوا القــرار بالطــالق أفــادوا بــأن 

الــرسة تقّربــت مــن املوضــوع باإلنتقــادات وأنهــا رغبــت يف الصلــح. 

بشــكل مشــابه أشــارت نتائــج دراســات TBNA للعــام 2008 إىل 

أن كل مــن األب واألم واألقــارب يعتــربوا مــن العوائــق يف طريــق 

ــراد يف  ــص يف األف ــر باألخ ــكل أك ــع بش ــذا الوض ــر ه ــالق. يظه الط

الفئــة العمريــة بــن 25-34 مــن املتزوجــن لفــرتة أقــل مــن 5 أعــوام 

ــان حــوايل  )ASAGEM, 2008(. ميكــن تفســري هــذه النتيجــة ب

ــن حــدث  ــم م ــن حوله ــن اليتواجــد م ــراد املطلّق ــدد األف نصــف ع

معهــم الطــالق مــن قبــل باإلضافــة إىل عــدم رغبــة األرسة يف أن تكــون 

أوىل األرس التــي يحــدث معهــا الطــالق يف البيئــة اإلجتامعيــة القريبــة 

ــار يف األرسة.  ــالت األرسة والكب ــلوكيات وتدّخ ــدوره س ــرّس ب ــام يف م

مــن الناحيــة االخــرى ميكــن ان يكــون هــذا الوضــع مرتبطــاً مبفهــوم 

“األرسة” يف أســاس املجتمــع ومــدى األهميــة التــي يتــم منحهــا لهــذا 

ــي  ــف الت ــواع الوظائ ــة إىل أن ــوم )Metintaş, 2007( باإلضاف املفه

ــري تنفيذهــا بشــكل  ــألرسة يف داخــل املجتمــع وتوف ــا ل ــم تحميله يت

 .)Turan, 2008( ــألرسة ــة ل ــىل االدوار الكامل ــول ع ــي للحص صح

عنــد االخــذ باإلعتبــار هــذه املواضيــع والظواهــر يظهــر أن ســلوكيات 

ــادون عــىل هــذا  ــم غــري معت ــل ميكــن تفســريه بأنه األرسة يف التدّخ

ــم  ــي يت ــرية الت ــة الكب ــن األهمي ــادر م ــه ص ــة إىل أن ــع باإلضاف الوض

منحهــا لــألرسة لهــذا الســبب يحــدث أن يتــم توجيــه األزواج للتجربــة 

مــرة أخــرية.

ــه  ــى أن أرست “حــاول كل مــن االم واألب الحديــث يف األمــر. حّت

عارضتــه متامــاً يف األمــر وذلــك ألنهــم يعرفــون شــخصيتي”. 

ــوام(. ــزواج 6 أع ــرتة ال ــام، ف ــود، 32 ع ــر األس ــرأة، رشق البح )إم

ــر. كان  ــىل األم ــق ع ــى التعلي ــالق والحّت ــىل اإلط ــرتض ع “مل تع

هنــاك هــي ووالدهــا وأمــي يف األمــر. ألن الحادثــة كانــت كبــرة 

الكبــار يف األرسة. حيــث تباحثــوا مــاذا  وإنفجــرت. إجتمــع 

ــاذ الوضــع”. )رجــل، البحــر  ــم إنق ــف ميكنه ــه وكي ــم فعل ميكنه

األبيــض املتوســط، 30 عــام، فــرتة الــزواج 3 أعــوام(.

ــوا  ــم كان ــى إنه ــالق. حت ــىل اإلط ــع ع ــي الوض ــل عمومت “مل يقب

ــي”.  ــوا يف صّف ــويت كان ــن أخ ــي ولك ــم رضيب وقت ــون أن يت يقول

)إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 26 عــام، فــرتة الــزواج 10 

ــوام(. أع

ــاء  ــواع النس ــد أن ــه يتواج ــل فإن ــذه العوام ــع ه ــة إىل جمي باإلضاف

ــب يف  ــث املصاع ــن حي ــط م ــس فق ــرتة لي ــذه الف ــن ه ــاليت عش ال

ــدية  ــاكل الجس ــواع املش ــالل أن ــن خ ــا م ــة وإمن ــف الداخلي العواط

ــن ان  ــي ميك ــباب الت ــن األس ــف م ــرب العن ــداث. يعت ــق واالح والقل

تكــون مــرّبراً يف الطــالق كــام انــه مــن األشــياء التــي تظهــر مــع إتخــاذ 

القــرار بالطــالق. ظهــر يف بعــض الحــاالت أن بعــض حــاالت العنــف 

التــي كانــت تحــدث خــالل الــزواج تكــّررت مــرة اخــرى قبــل الطــالق 

ــق مــن وضــع  ــوع مــن الخــوف والقل ــد ن ــى إن الوضــع كان يولّ حت

العنــف يف الجانــب املــرّبرات االخــرى يف الطــالق. الجــزء الكبــري مــن 

النســاء الــاليت تعرّضــن للعنــف يف هــذه الفــرتة أو الــاليت كــن خائفات 

مــن هــذا املوضــوع هــم مــن خريجــات املراحــل اإلبتدائيــة أو مــن 

األعــامل أكــرب مــن أربعــن عــام أو املتزوجــات لفــرتات طويلــة. 

ــن  ــوع م ــذا الن ــي أن ه ــامم ه ــرية لإلهت ــرى مث ــة أخ ــد نقط تتواج

ــن إتخــذوا القــرار بالطــالق. األفــراد هــم الذي

“كــام كان الوضــع دامئــاً...كان ســيئاً مــع الــرب والتكســر 

والــرب املــرح طــوال فــرتة ســبعة أعــوام. كان يحــر إىل مــكان 

العمــل وكان يقاطعنــي يف الطريــق كان شــخصاً مزعجــاً جــداً”. 

ــزواج 20 عــام(. )منطقــة إيجــة، إمــرأة، 49 عــام، فــرتة ال

يهــدد  كان  ألنــه  منــه  الطفــل  حاميــة  عــي  يجــب  “كان 

بإختطافــه. ألحتمــي بنفــي منــه. كان يقــول أنــه ســيضع عــي 

ــش بالخــوف.  ــت أعي ــه ســيفعل أشــياء اخــرى. كن الحمــض وان

أعــرف أننــي مل أنــم حتــى الصبــاح يف أيــام عديــدة. كان املنــزل 

ــن  ــر م ــن ان يح ــه ميك ــر يف أن ــت أفك ــدروم. كن ــق الب يف طاب

ــا األرضار”. )إمــرأة، رشق مرمــرة، 44 عــام،  النافــذة ويحــدث بن

ــوام(. ــزواج 7 أع ــرتة ال ف

“حدثــت العديــد مــن حــوادث العنــف. وأنــواع التحقــر واإلهانة 
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والشــتائم واملشــاجرات الكثــرة بعــد ذلــك بــدأ الجميــع يف أن 
ــوم دون  ــتطيع الن ــن أس ــه محــق يف كل شــئ. مل أك ــرى نفس ي
قــراءة شــئ وذلــك ألننــي كنــت أخــاف مــن ان يقتلنــي. بــدأت 
ــرأة، إســطنبول، 37  ــوي...” )إم ــم املعن يف الحصــول عــىل الدع

ــزواج 9 أعــوام(. ــرتة ال ــام، ف ع

7.3.6. أســاليب التعامل مع مرحلة الطالق – آليات الدعم

بعــد إتخــاذ القــرار بالطــالق تــم التحقيــق يف مواضيــع لفهــم كيفيــة 
تعامــل األفــراد مــع هــذا الوضــع مثل مــن الذيــن شــاركوهم بالقرار 
وماهــي أنــواع ردود األفعــال التــي حصلــوا عليهــا مــن هــؤالء األفراد 

باإلضافــة إىل حصولهــم أو عــدم حصولهــم عــىل الدعــم اإلحرتايف.  

1.7.3.6. الدعم غري الرســمي: البيئة القريبة 

تحتــوي آليــات الدعــم غــري الرســمي تقييــم األفــراد ألنــواع الدعــم 
الــذي تــم الحصــول عليــه مــن البيئــة القريبــة بعــد إتخــاذ القــرار 
بالطــالق )األرسة، األقــارب، األصداقــاء وغريهــم(. الغــرض مــن الدعم 
غــري الرســمي هــو عــدم معارضــة األفــراد النــواع الدعــم التــي يتــم 
تقدميهــا ومقابلتهــا بشــكل ســلبي. الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد 
الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت أشــاروا إىل مشــاركتهم هــذا القرار 
مــع أفــراد األرسة القريبــة )األمهــاء، اآلبــاء واألخــوان( كــام أن جــزء 
ــا  ــق دراســات تاي ــاء. وف ــع األصدق ــرار م ــاد مبشــاركة الق ــر أف أصغ
TAYA يف العــام 2011 تــم توضيــح انــه يف حالــة انــواع املشــاكل 
ــة  ــر بصف ــذا األم ــاركة ه ــون إىل مش ــراد مييل ــإن األف ــع األزواج ف م
أكــرب مــع الكبــار يف األرسة )21.9%(. كــام يــأيت االطفــال يف املرحلــة 

الثانيــة بعــد الكبــار يف موضــوع املشــاركة )%4.4(. 

“شــاركت األمــر مــع األرسة واألصدقــاء. لــدي صديقــي املقــرّب 
ــة  ــئ يف مرحل ــوا أي ش ــر. مل يقول ــاركته باألم ــد ش ــمه أحم إس
ــالق”.  ــد الط ــراً بع ــت خ ــي صنع ــوا أنن ــم قال ــالق ولكنه الط

ــام(. ــط، 44 ع ــض املتوس ــر األبي ــل، البح )رج

“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 وّضحــت املوضــوع 
ــرأة، رشق وســط األناضــول، 32  ــة”. )إم ألخــي فقــط يف البداي

عــام(.

“شــاركت األمــر مــع أيب قبــل إتخــاذ هــذا القــرار. يحــرتم قــرارايت 
دامئــاً. كــام اننــا نفــس الشــئ نســبة لقربنــا مــن بعضنــا البعــض 
ــوب رشق  ــل، جن ــاف”. )رج ــة املط ــده يف نهاي ــن أب وول فنح

األناضــول، 27 عــام(.

األفــراد الذيــن أشــاروا إىل حصولهــم عــىل الدعــم مــن األرس يف هــذا 
املوضــوع يعتقــدون أنهــم مل يكونــوا وحيديــن يف مراحــل الطــالق. 
ــة الدعــم غــري الســمي  ــد مــدى فاعلي يف هــذا الســياق يتــم تحدي
بالتوافــق مــع املســتوى العلمــي للفــرد والوضــع اإلقتصــادي. مــن 
ــار إىل أن األرس  ــراد أش ــن األف ــل م ــزء أق ــإن ج ــرى ف ــة األخ الناحي
عارضــت القــرار الــذي تــم إتخــاذه وأن األرس مارســت اإلرصار 

ــزواج.  ــتمرار ال ــوط يف موضــوع إس والضغ

“بالطبــع كانــت هنــاك ثقــة كبــرة يب...كانــت معي أمــي يف هذا 
األمــر. حيــث كانــوا يقولــوان أنــه مــن الصعــب الحصــول عــىل 
االطفــال بعــد الطــالق ومــن الصعــب اإلعتنــاء بهــم باألخــص إذا 
كان طفــل ذكــر. أّمــا أمــي فقالــت إذهبــي واحريــه إذا كنــت 
ــزم مــن  ــه مايل ــاه ســنقّدم ل ــك وإن منحــوك إي تســتطيعن ذل
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(.

ــه يف  ــاذا تشــعرين ب ــا ســألت م ــر. عندم ــوة اك “تشــعرين بق
مرحلــة الطــالق. يكــون مــن الصعــب التفكــر يف الوحــدة أّمــا 
عنــد رؤيــة األشــخاص الذيــن يحبونــك ويعملــون عــىل راحتــم 
ويدعمونــك فإنــك تشــعرين بالقــوة إىل حــد مــا. بالطبــع 
ــها يف  ــم تأسيس ــي ت ــل األرسة الت ــر مث ــون األم ــن أن يك الميك

ــام(. ــول، 38 ع ــط األناض ــرأة، وس ــابق”. )إم الس

“قالــوا يل عليــك باملواصلــة مــن أجــل األطفــال والتــرتك األرسة 
والتنفصــل وأشــياء مــن هــذا القبيــل”. )رجــل، منطقــة إيجــة، 

42 عــام(.

أشــار جــزء مــن األفــراد إىل أنهــم مل يشــاركوا القــرار مــع أحــد. تــم 
توضيــح هــذا االمــر يف دراســات تايــا TAYA يف العــام 2011. عنــد 
ــن مل يشــاركوا  ــراد الذي ــر أن نســبة األف ــج يظه فحــص هــذه النتائ
القــرار مــع أحــد مــن البيئــة القريبــة يصــل إىل نســبة 62%. حيــث 
ان بعــض األفــراد املطلّقــن كانــوا يعتــربون أن البيئــة القريبــة 
اإلجتامعيــة لــن تتوافــق بشــكل إيجــايب مــع القــرار كــام ان الجــزء 
ــة مــن  ــة القريب ــراد مــن البيئ ــري عــىل األف اآلخــر مل يرغــب يف التأث

ــة او مل يرغــب يف تدخلهــم يف األمــر.  ــة العاطفي الناحي

“مل يكــن ليتــم منــح اإلذن عــىل اإلطــالق. عــىل اإلطــالق”. 
)إمــرأة، جنــوب رشق األناضــول، 38 عــام(.

ــداً  ــر أح ــع مل أخ ــد. بالطب ــع أح ــوع م ــارك املوض ــداً. مل أش “أب
ــادات  ــكار والع ــواع األف ــق أن ــاكل وف ــن املش ــوع م ــذا الن به

والتقاليــد”. )رجــل، وســط األناضــول، 49 عــام(.

ــالً مل  ــع احــد عــىل اإلطــالق. مث ــداً. مل أشــارك املوضــوع م “ أب
ــي. مل أخــر أمــي ومل  ــاه إبن ــع ماعان ــداً مبواضي أشــارك أحــداً أب
أخــر أرسيت...ال أســتطيع إخبارهــم مبثــل هــذه األشــياء”. )رجــل، 

ــام(. ــول، 36 ع ــوب رشق األناض جن

ــه  ــدأ يف توجي ــا ســيئة...الجميع يب ــش به ــي أعي “املحافظــة الت
ــر.  ــم باألم ــد معرفته ــي عن ــع النواح ــن جمي ــك م ــاظ إلي األلف
والعديــد مــن الشــائعات...”. )إمــرأة، وســط األناضــول، 39 

ــام(. ع

ــة  ــم الرســمي: املشــاركة يف اإلستشــارات الزوجي 2.7.3.6. الدع
ــالج االزواج  او ع

 تــم ســؤال األفــراد املطلّقــن عــن مشــاركتهم يف اإلستشــارات 
عــىل  الرســمي  الدعــم  يحتــوي  األزواج.  عــالج  أو  الزوجيــة 
ــى  ــة العظم ــار الغالبي ــالج األزواج. أش ــة أو ع ــارات الزوجي اإلستش
مــن األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت إىل أنهــم مل يذهبــوا 
إىل عــالج األرسة/األزواج قبــل الطــالق. يعتــرب هــذا الوضــع مــوازي 
 TAYA ــا ــات تاي ــن دراس ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــج الت للنتائ
يف العــام 2011 حيــث تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد فيــام 
ــا  ــي ميكنهــم مــن خالله ــواع األشــخاص واملؤسســات الت ــص أن  يخت
الــزوج  مــع  املشــاكل  حــدوث  عنــد  الدعــم  عــىل   الحصــول 
ــخاص  ــن األش ــم م ــاركة األزواج يف الدع ــار أن مش ــم إظه ــث ت حي
اإلحرتافيــن يعتــرب منخفضــاً جــداً )2,7%(. تنخفــض نســبة الحصــول 
عــىل الدعــم من انواع الطبيــب النفيس أو إستشــاريي األرسة والزواج 
وغريهــم مــن االختصاصيــن ســواء كانــوا مــن األفــراد واملؤسســات 
ــة  ــة املتدنّي ــن SES واملســتويات العلمي ــث تنخفــض يف كل م حي
 TAYA( ــوايل ــم تســجيلها بنســبة 0,6% و 0,3% عــىل الت حيــث ت
2011(. وفــق املقابــالت املتعّمقــة التــي أجريــت مــع األفــراد يظهر 
ــوع  ــث الن ــن حي ــم م ــن الدع ــوع م ــات يف هــذا الن وجــود إختالف
اإلجتامعــي. حيــث ان جــزء مــن النســاء رغــن يف الذهــاب إىل عــالج 
األرسة/األزواج إاّل أن الــزواج مــن الرجــال مل يهتّمــوا باألمــر أو مل 
ــذا الســبب كان هــذا املوضــوع  ــوا يف الذهــاب إىل العــالج له  يرغب

بالنتيجة.

ــا قبلــت باألمــر ولكــن زوجــي مل يقبــل. مل يقبــل حتــى أن  “أن
ــام(. ــة، 36 ع ــة إيج ــرأة، منطق ــردي”. )إم ــب مبف أذه

“كنــت أرغــب يف الذهــاب كثــراً. كنــت أقــول لــه ذلــك. 
ــن  ــين. مل أك ــاء النفس ــب إىل االطب ــاء. لنذه ــب إىل االطب لنذه

أخــره فقــط بذلــك وإمنــا اخــرت أختــه الكــرى أيضــاً بذلــك... 
مل يرغــب باألمــر ومل نذهــب”. )إمــرأة، البحــر األبيض املتوســط، 

ــام(. 25 ع

“كنــت أقــول لــه لنذهــب إىل الطبيــب النفــي ملــرة واحــدة. 
ــرأة،  ــة”. )إم ــا املجنون ــا أن ــون وإمن ــس مجن ــه لي ــول ان كان يق

ــام(. ــرة، 39 ع ــرب مرم غ

“الرجــل مل يكــن يقــرتب مــن هــذا النــوع مــن املواضيــع. كان 
غرضــه الوحيــد هــو الطــالق منــي يف أقــرب فرصــة...”. )إمــرأة، 

غــرب البحــر األســود، 39 عــام(.

ــن  ــراد الذي ــة األخــرى يتواجــد عــدد محــدود مــن األف مــن الناحي
أجريــت معهــم املقابــالت الذيــن أشــاروا إىل أنهــم ذهبــو إىل عــالج 
األرسة/األزواج. أوضــح األفــراد 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 الفــرتة بعــد إتخــاذ القرار 
ــق األطــراف. أشــار  ــد عــن طري ــذل الجه ــم ب ــا مل يت بالطــالق طامل
األفــراد إىل أنهــم شــاركوا بنســبة أكــرب مــع الطبيــب النفــيس بــدالً 

عــن العــالج األرسي/لــزواج.

“أبــداً. ميكنــك الذهــاب إىل الطبيــب النفــي كــام تحبــن ولكــن 
كاملــا مل يتغــّر الشــخص الــذي معــك فلــن يحــدث شــئ عــىل 
اإلطــالق. لــن يحــدث شــئ طاملــا ان الرجــل هــو نفــس الرجل”. 

)إمــرأة، رشق وســط األناضــول، 38 عــام(.

ــا  ــت خطأه ــدت وقبل ــر. وع ــّدم يف األم ــدث تق ــداً. مل يح “أب
وقالــت أنهــا أخطــاً. ولكننــا حرنــا إىل املنــزل ليكــون الوضــع 
ــع  ــاجرة. الوض ــدم املش ــاول ع ــت وأح ــت أصم ــو. كن ــام ه ك

ــام(. ــول، 31 ع ــط األناض ــل، وس ــئ”. )رج ــس الش نف

ــا  ــن ميكنن ــي هــل نحــن مجان ــت زوجت ــا جلســتن. قال “ذهبن
ــا”. )رجــل، رشق  ــام بينن حــل األشــياء مــن خــالل الحديــث في

ــام(. ــرة، 39 ع مرم

ــرار  ــذ الق ــد أخ ــدة عن ــرة واح ــي م ــب نف ــت إىل طبي “ذهب
بالطــالق”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 39 عــام(.

“ذهبنــا. ذهبنــا إىل طبيــب نفــي. ثالثــة أطبــاء مختلفــن. بعــد 
ــالل  ــا يف خ ــرتة وذهبن ــط الف ــرة األوىل. ويف وس ــال للم اإلنفص
تواجــد املشــاكل. كان األمــر برغبتــي”. )رجــل، البحــر األبيــض 

ــام(. املتوســط، 39 ع
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يف هــذا القســم متّــت مناقشــة عــامل أحاســيس الفــرد بعــد 
اليوميــة  الحيــاة  الطــالق باإلضافــة إىل تكيّفــه مــع  حــدوث 
ونظرتــه إىل املســتقبل ســواء كان ذلــك عــن طريــق إفادتــه 
ــة  ــذايت. باإلضاف ــة العــزو ال الخاصــة أو بإســتخدام منظــور نظري
إىل ذلــك تــم رسد منهــج التقــرّب مــن الــزواج يف البيئــة القريبــة 

باإلضافــة إىل اإلقرتاحــات والتوصيــات مــن األفــراد.

1.7. عامل أحاســيس األفراد بعد الطالق

أنــواع الدراســات التــي تــم إجرائهــا بهــدف فهــم أوضــاع األفــراد 
ــة إىل  ــامع باإلضاف ــم اإلجت ــور عل ــتخدمت منظ ــالق إس ــد الط بع
مناقشــتها يف إطــار أنــواع النظريــات التــي تــم تطويرهــا يف 
ــذه  ــرب. يف ه ــة أك ــس بصف ــم النف ــامع وعل ــم اإلجت ــاالت عل مج
ــة  ــاة اليومي ــف الشــخص إىل الحي الدراســات متــت مناقشــة تكيّ
بعــد الطــالق. كــام تــم أيضــاً إجــراء دراســات بهــدف رسد التوتــر 
الــذي يخضــع إليــه األفــراد بعــد الطــالق مــن الناحيــة العاطفيــة 
إىل  األفــراد  نظــرة  مــدى  تحديــد  إىل  باإلضافــة  والجســدية 
ــم يف  ــم إىل وظائفه ــص بنظرته ــام يخت ــد الطــالق في أنفســهم بع
 Spanier & Hanson, 1981; White( الحيــاة بعــد الطــالق
ــن  ــج أن األفــراد املطلّق Mika, 1983 &(. أظهــرت هــذه النتائ
ــتوى  ــاض مس ــع إنخف ــاب م ــواع اإلكتئ ــة الن ــر عرض ــون أك يكون
للمشــاكل  تعرّضهــم  إىل  اإلشــارة  مــع  الحيــاة  مــن  رضاهــم 

 .)Amato, 2000( .الصحيّــة بشــكل متكــّرر

بعــض أنــواع الدراســات التــي تــم إجرائهــا فيــام يتعلّــق بالوضــع 
النفــيس لألفــراد بعــد الطــالق توّضــح تواجــد عالقــة بــن مرحلــة 
ــد  ــرتة مابع ــب يف ف ــري التناس ــن توف ــالق وب ــرار بالط ــاذ الق إتخ
ــول  ــات إىل أن ط ــذه الدراس ــري ه ــة تش ــس الطريق ــالق. بنف الط

الفــرتة الالزمــة إلتخــاذ القــرار بالطــالق والتفكــري الحــذر يــؤدي 
إىل تقليــل أنــواع الصدمــات التــي ميكــن أن تنشــأ بعــد الطــالق 

.)Goode, 1956; Krantzler, 1975; Weiss, 1975(

أظهــرت الدراســات التــي تــم إجرائهــا عن طريــق كيي وكروســبي 
ــه  ــوام 1982 و 1983 أن ــرتة األع ــرون يف ف Kelly, Crosby وآخ
ميكــن تأســيس عالقــة ســببية بــن التناســب بعــد الطــالق وبــن 
ــن  ــه ميك ــد أن ــم تحدي ــث ت ــالق حي ــرار الط ــذ لق ــرف املتخ الط
يكــون  )النشــط(  الطــالق  لقــرار  املتخــذ  الطــرف  أن  القــول 
ــالق  ــد الط ــكل أرسع بع ــف بش ــايف وتكيّ ــب وتع ــرتة تناس ــه ف ل
باملقارنــة مــع الطــرف ااآلخــر. كــام أن القــراءات التــي متــت فيــام 
ــي  ــوع اإلجتامع ــث الن ــن حي ــالق م ــد الط ــف بع ــص بالتكيّ يخت
الدراســات  أنــواع  تتواجــد  حيــث  مختلفــة.  نتائــج  تعطــي 
التــي توّضــح أن الرجــال اليفقــدوا التواصــل والعالقــات مــع 
منازلهــم أو مــع أطفالهــم فقــط بعــد الطــالق ولكنهــم يفقــدوا 
أيضــاً اإلنتظــام يف تدفّقــات الحيــاة اليوميــة لــذا يكــون مــن 
 )Bernard, 1979( الصعــب أكــر عليهــم تجــاوز هــذه املرحلــة
ــواع الدراســات االخــرى التــي توضــح أن  باإلضافــة إىل تواجــد أن
النســاء يتعرّضــن بصفــة أكــر إىل أنــواع اإلكتئــاب وفقــدان الثقــة 

.)Wise, 1980( ــالق ــد الط ــلبية بع ــاعر الس ــس واملش بالنف

يف املقابــالت التــي أجريــت مــع األفــراد تــم توجيــه الطلــب 
بتفســري إحســاس األفــراد 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 األفــراد 
عــن مشــاعرهم الســلبية واإليجابيــة يف آن واحــد بعــد الطــالق. 

تــم دعــم كل شــعور وإحســاس بتفســريات مختلفــة.

ذكــر أكــر مــن نصــف األفــراد الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت 
عــىل أن مشــاعرهم إيجابيــة بعــد الطــالق. مثــال للمشــاعر 
بالراحــة،  الشــعور  أفضــل،  بشــكل  الشــعور  هــي  اإليجابيــة 
ــتقبل.  ــو املس ــل نح ــعور باألم ــعادة والســالم والش ــعور بالس الش
ــم يف  ــون إىل أنه ــراد املطلّق ــع املــايض أشــار األف ــة م ــد املقارن عن
وضــع نفــيس أفضــل باملقارنــة مع املــايض وأنهــم يشــعرون بالقّوة 
اآلن مــع إنتهــاء أنــواع املشــاكل التــي كانــت موجــودة يف املــايض 
ــوها يف  ــي عاش ــاكل الت ــن املش ــارب م ــىل التج ــوا ع ــم حصل وأنه
املــايض. كــام أعــرب جــزء مــن األفــراد إىل انهــم يشــعرون بشــكل 
إيجــايب ســواء كان مــن الناحيــة النفســية أو العقليــة مــع إنتهــاء 

ــزواج.  ــرتة ال ــي عاشــوها يف ف ــواع الحــوادث الســيئة الت ان

“مــن الجّيــد أننــي إنفصلــت عنــه. ال أدري إىل أي مــدى 
ــد  ــوال تواج ــك ل ــل ذل ــن ألحتم ــل. مل أك ــي التحّم كان ميكنن
االطفــال. إســتطعت املقاومــة لفــرتة أربعــة أعــوام. مــن 
ــد أننــي كافحــت. عــىل األقــل ال أشــعر بالنــدم. الحمــد  الجّي

ــام(. ــود، 36 ع ــر األس ــرأة، رشق البح ــه”. )إم لل

“أنــا اآلن بخــر والحمــد للــه. ليــس لــدي مــا أشــعر بالســوء 
ــعيد،  ــا س ــي، أن ــة طف ــتطيع رؤي ــد وأس ــي جّي ــه. عم تجاه
أشــعر بالســالم. أعتقــد أننــي يف ســالم”. )رجــل، رشق وســط 

ــام(. ــول، 34 ع األناض

التــي  املشــاكل  أنــواع  بعــد  “أشــعر بحالــة جّيــدة اآلن. 
عشــناها أنــا وأرسيت يف مرحلــة الطــالق التــي إســتمرت لعــام 
أشــعر أننــي ولــدت مــن جديــد بعــد التخلـّـص مــن املصائــب 
والويــالت. وكأننــي مل أتــزّوج عــىل اإلطــالق. أنــا ســعيد” 

ــام(. ــطنبول، 27 ع ــل، إس )رج

يعتــرب كل مــن اإلحســاس والشــعور بالســالم والحريــة، إســتعادة 
الثقــة بالنفــس لــدى الفــرد وعــدم اإلحســاس بالنــدم بعــد 
الطــالق والتفكــري يف الحصــول عــىل التجــارب جميعهــا هــي 
املكّونــات العاطفيــة األخــرى التــي تســاعد يف حصــول الشــخص 
عــىل املشــاعر اإليجابيــة. كــام أن الســبب اآلخــر يف إحســاس 
ــرد  ــعور الف ــاس وش ــاً بإحس ــون مرتبط ــل يك ــكل أفض ــرد بش الف

ــة.  بالراح

“أنــا اآلن حــّرة عــىل األقــل. أشــعر بالســالم، حيــث اليحــر 
روحــك  لخفــض  مهــن  بشــكل  معــك  ليتكلّــم  شــخص 

املعنويــة”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 46 عــام(. 

“أقولهــا بــكل صــدق. أشــعر براحــة كبــرة بعــد طالقــي مــن 
زوجتــي وكأنــه قــد إنــزاح حمــل مــن عــىل ظهــري. ألنــه كان 
ــر  ــت أفّك ــية وكن ــة النفس ــن الناحي ــاج م ــاً إنزع ــاك دامئ هن

ــواع املشــاكل. لقــد كنــت قــد  ــوم مــن أن ــام ســيحدث الي في
ــل أيضــاً”. )رجــل،  ــكان العم ــش املشــاكل يف م ــدأت يف عي ب

ــض املتوســط، 30 عــام(. البحــر األبي

يظهــر وضــع اإلحســاس والشــعور بشــكل إيجــايب بعــد الطــالق 
بشــكل أبــرز لــدى النســاء باملقارنــة مــع الرجــال. حيــث أن عــدد 
ــة  ــن يف وضــع مشــاعر إيجابي ــن كل 10 نســاء أرشن إىل أنه 7 م
بعــد الطــالق. تعتقــد النســاء أنهــن يف وضــع وحالــة أفضــل 
نتيجــة إلنتهــاء أنــواع املشــاكل التــي عشــنها يف الــزواج وإمكانيــة 
ــا الحــايل”. يعتقــد نصــف الرجــال  املقاومــة والوصــول إىل “يومن
فقــط أنهــم بحــال أفضــل يف اليــوم الحــايل. كــام ميكــن القــول ان 
الســبب يف ذلــك لــدى الرجــال هــو تغيــري حياتهــم بعــد الطــالق 

وإحساســهم بالوحــدة بشــكل أكــرب. 

إحــدى أهــم النقــاط التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد 
ــّوة  ــاً إىل إحساســه بالق ــن الرجــال تقريب ــدم إشــارة أي م هــو ع
ــي  ــوع اإلجتامع ــث الن ــن حي ــالف م ــذا اإلخت ــالق. ه ــد الط بع
يظهــر أيضــاً يف اإلفــادات باملشــاعر األخــرى التــي تــم توضيحهــا 
ــث تشــعر النســاء بعــد الطــالق  ــراد بعــد الطــالق. حي ــن األف م
بالســعادة والحريــة والثقــة بالنفــس بشــكل أكــرب باملقارنــة مــع 

الرجــال. 

“أشــعر بأننــي أكــر قــوة، أكــر قــّوة مــع اإلحســاس بتطويــر 
ــع ســلويك  ــى ســيحدث م ــاذا يحــدث ومت ــة م نفــي ومعرف
ــكل  ــاة بش ــي الحي ــودة. مت ــات املوج ــع املعطي ــق م بالتواف
جّيــد. أصبحــت إمــرأة ناضجــة يف واقــع األمــر”. )إمــرأة، 

ــام(. ــود، 29 ع ــر األس ــرب البح غ

يف  جّيــدة  بحالــة  أننــي  أشــعر  قويــة،  أننــي   “أعتقــد 
 واقــع األمــر. أكــر األســباب يف إحســايس بشــكل أفضــل 
ــاس  ــد مــن الن ــاك العدي ــم أن هن ــم أرسيت يل. أعل ــو دع ه
ــبة  ــزواج نس ــذا ال ــل ه ــد يف مث ــّروا إىل التواج ــن إضط الذي
ــي محظوظــة جــداً  لعــدم تواجــد مــن يدعمهــم. أعتقــد أنن
ــرأة، إســطنبول،  ــن هــؤالء األشــخاص”. )إم ــن م ــي مل أك ألنن

عــام(.  34

ــتقبل  ــم إىل املس ــراد إىل نظرته ــن األف ــة م ــبة منخفض ــار نس أش
ــود  ــون املقص ــل” يك ــاس باألم ــر “اإلحس ــد ذك ــرية. عن ــال كب بآم
باملســتقبل والتفكــري يف  يتعلّــق  فيــام  األفــراد  هــو تخطيــط 
ــام  ــدوم أي ــات بق ــان بالتوقّع ــدة واإلمي ــة الجدي ــاة الزوجي الحي
أفضــل مــن التــي كانــت يف الســابق. أشــار الرجــال إىل رؤيتهــم 
ــن النســاء.  ــرب م ــبة أك ــتقبل بنس ــال إىل املس ــة باآلم ــرة مليئ بنظ
ــة  ــن الرؤي ــزواج وب ــرتة ال ــادة ف ــن زي ــة عكســية ب تتواجــد عالق

ــتقبل.  ــاه املس ــال تج ــة باآلم املليئ

ليس بالشعور اإليجايب أو السلبيشعور سلبيشعور إيجايب
62,045,612,0املجموع

الجنس
71,039,511,4النساء 
52,552,012,5الرجال

مجموعات األعامر
73,035,711,3سن 34 سنة فام دون   

57,649,512,2سن 35 فام فوق 
املستوى التعليمي

60,345,511,6غري متعلم – تعليم إبتدايئ
65,544,815,5تعليم ثانوي 
61,447,17,1تعليم عايل 

فرتة الزواج
61,941,513,6أقل من 5 سنوات

563,948,512,4 – 10 سنة 
61,046,710,8أكر من 10 سنة 

إنجاب األطفال
78,729,88,5ال يوجد أطفال 

159,949,212,9 – 2 طفل 
359,643,411,1  أطفال  فام فوق 

الجدول 28. املشاعر بعد الطالق9)%(
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“أنــا بحــال جّيــدة. ممتــازة ! أحمــد اللــه آالف املــّرات. 
ــول،  ــوب رشق األناض ــل/ جن ــة”. )رج ــرة الثاني ــأتزّوج للم س

عــام(.  31

“أعتقــد أن هــذه األشــياء كانــت مــن قــدري املكتــوب. أرّوح 
ــي  ــع إىل املســتقبل. ميكنن ــة. أتطلّ ــذه الطريق عــن نفــي به
ــة باآلمــال.  ــك. أنظــر إىل املســتقبل بنظــرة مليئ أن أقــول ذل
أنــا رايض عــن حيــايت. ســتكون أفضــل إنشــاء اللــه”. )رجــل، 

البحــر األبيــض املتوســط، 31 عــام(.

ــتها يف  ــي عش ــاكل الت ــع املش ــد جمي ــوم بع ــا إىل الي “وصلن
الســابق. أنــا بخــر كــام ترى...لــدي آمــال بالــزواج مــّرة 

أخــرى يف الغــد”. )رجــل، رشق مرمــرة، 49 عــام(.

تواجــد األطفــال أيضــاً يعتــرب مــن العوامــل التــي تــؤدي إىل 
ــدون  اإلختالفــات يف مشــاعر األفــراد. حيــث يظهــر أن األفــراد ب
األطفــال تكــون لديهــم مشــاعر إيجابيــة بصفــة عاّمــة أكــر مــن 
األفــراد الذيــن لديهــم أطفــال بعــد الطــالق حيــث يشــريون إىل 

ــزواج بإعتبارهــا مــن التجــارب.  ــرتة ال ف

وأســعد  بالســالم  أشــعر  مشــاكل.  التوجــد   “جّيــد. 
إرتبــاط  أي  لدينــا  ليــس  األطفــال.  وجــود   لعــدم 
غــر  أنــا  اإلطــالق.  عــىل  النتقابــل  اإلطــالق.   عــىل 
هنــاك  كان  إذا  للزيــارة.  الذهــاب  عــىل   مجــر 
للزيــارة  رضورة  هنــاك  ســيكون  كان   أطفــال 
والذهــاب. أنــا جّيــد. أشــعر بالســالم”. )رجــل، رشق مرمــرة، 

32 عــام(.

ــأتزوج  ــل س ــادي. ه ــكل إعتي ــة بش ــايت الطبيعي ــل حي “أواص
ــة  ــتكون مختلف ــّرة س ــذه امل ــن ه ــم. ولك ــرى ؟ نع ــّرة أخ م
ــب  ــبة يل. يج ــة بالنس ــدث تجرب ــع ماح ــح جمي ــداً. أصب ج
عــّي معرفــة الشــخص الــذي ســأتزّوجه متامــاً”. )رجــل، 

وســط األناضــول، 32 عــام(.

معهــم  أجريــت  الذيــن  األفــراد  مــن  اآلخــر  النصــف  أّمــا 
ــراد  ــالق. األف ــد الط ــلبية بع ــاعر الس ــري إىل املش ــالت فيش املقاب
املتواجديــن يف هــذه املشــاعر الســلبية يشــعرون بالنقــص يف 
ــا الحــايل بعــد الطــالق مــع إحساســهم بالخــوف والوحــدة  يومن
والنــدم. باإلضافــة إىل جميــع هــذه املشــاعر يتواجــد اإلحســاس 
الضيــق  إىل  باإلضافــة  العاطفيــة  الناحيــة  مــن  باإلنكســار 
ــع إحساســهم  ــدم الســالم م ــب واإلحســاس بع ــاج والتع واإلنزع
ــم  ــام تجاوزه ــاً أم ــرب عائق ــة يعت ــاة اليومي ــاح يف الحي ــأن الكف ب

ــة. ــذه املرحل له

ــت  ــص. كان ــعر بالنق ــه. أش ــعر ب ــي أن أش ــذي ميكنن ــا ال “م
األمــور ســتكون مختلفــة لــو كانــت زوجتــي بجــواري. أشــعر 
ــرة، 51  ــة”. )رجــل، رشق مرم ــة املعنوي ــن الناحي بالنقــص م

عــام(.

هــذه  حتــى  األحــداث  صدمــة  تجــاوز  مــن  أمتّكــن  “مل 
عــىل  مايــرام  عــىل  ليســت  النفســية  حالتــي  اللحظــة. 
اإلطــالق وخضعــت إىل العــالج يف إحــدى الفــرتات”. )رجــل، 

41 عــام(. وســط األناضــول، 

“ســيئة. تعبــت جــداً. مــازال زوجــي يعمــل عــىل وضــع 
ــّوة.  ــن ق ــا أويت م ــكل م ــايت ب ــات يف حي ــق والصعوب العوائ
صامــدة  أقــف  الحيــاة.  مــن  أمــل  يجعلنــي  أن  يحــاول 
ــط  ــرأة، رشق وس ــة...”. )إم ــاوم بصعوب ــدم. أق ــى ال أنه حت

40 عــام(. األناضــول، 

تتدهــور حالــة  النفســية.  الناحيــة  “أنــا يف هاويــة مــن 
اإلنســان ألن ذلــك ليــس تحــت ســيطرته. الميكننــي فعــل أي 
شــئ مــن الناحيــة العاطفيــة. ليــس لــدي ثقــة يف النــاس. مل 
تعــد هنــاك ثقــة عــىل اإلطــالق. أكــون منزعجــة مــن عالقــات 
الصداقــة ســواء كانــت مــع إمــرأة او رجــل”. )إمــرأة، شــامل 

رشق األناضــول، 35 عــام(.

عــىل  أكــرب  بشــكل  الطــالق  بعــد  الســلبية  املشــاعر  تظهــر 
ــف  ــار نص ــث أش ــاء. حي ــدى النس ــال ل ــو الح ــام ه ــال م الرج
عــدد الرجــال الذيــن أجريــت معهــم املقابــالت بإحساســهم 
بالتعــب واإلســتهالك، الوحــدة، النقــص، التوتــر، الحاجــة إىل 
ــدم الشــعور بالســالم والشــعور  الحــب واإلحســاس بالفشــل، ع
باإلنزعــاج. كــام يزيــد عــدد الرجــال الذين أشــاروا إىل إحساســهم 
بالوحــدة والشــعور باملقارنــة مــع النســاء وذلــك لشــعورهم 
بشــكل ســئ نســبة لعــدم تواجــد األرسة الخاصــة بهــم بعــد اآلن 
ــار  ــة أش ــس الطريق ــم. بنف ــاص به ــام الخ ــد اإلنتظ ــدم تواج وع
ــداث  ــع االح ــم وأن جمي ــم للظل ــرب بتعرّضه ــة أك ــال بصف الرج
حدثــت وفــق أســباب غــري معروفــة وأن الطــالق هــو أكــرب انــواع 
الظلــم التــي متــت مامرســتها عليهــم. أّمــا يف الدراســة التــي متـّـت 
ــات  ــح أن األمه ــم توضي ــل الواحــد فقــد ت عــىل األرس ذات العائ
ــرّي معظــم أفكارهــا وأحاسيســها  ــل األرس ملفردهــا تتغ ــي تعي الت
ــن  ــاء الذي ــام ان اآلب ــت ك ــرور الوق ــع م ــايب م ــاه اإليج يف اإلتج
يعيلــون األرس مبفردهــم يشــعرون بالوحــدة والفــراغ نســبة 

.)ASAGEM, 2008( لعــدم وجــود الزوجــة

فهــذا  األمــر.  يف  أفّكــر  كلّــام  بالتوتــر   “أشــعر 
إىل  تعّرضــت  أننــي  أعتقــد  يزعجنــي.   األمــر 

الظلــم يف هذا األمــر”. )رجل، منطقة إيجة، 33 عام(.

ــزل  ــب إىل املن ــام. تذه ــك إنتظ ــس هنال ــة. لي ــيئ للغاي “س
ــر املســتلزمات  ــه. تُح ــام ســاخن لتتناول ــاك طع ــس هن ولي
أّمــي عميــاء. تعمــل عــىل غســيل املالبــس.  إىل املنــزل، 
جميــع هــذه األشــياء ليســت مشــكلة. جميعهــا مشــاكل 

43 عــام(. بالطبــع...”. )رجــل، جنــوب رشق األناضــول، 

“كيــف أشــعر ؟ وكأنــه متــت هزميتــي حيــث أشــعر بأننــي مل 
أدافــع عــن أطفــايل. أبنتــي بــدون حــول. أنــا متأكــد مــن انهــا 
ــي مل  ــث أنن ــئ حي ــع س ــال. الوض ــض األفع ــي بع ــر من تنتظ
أســتطع فعــل شــئ مــن أجــل طفــي. بذلــت الجهــد ولكننــي 
ــر يف  ــذا االم ــر ه ــيظل أث ــي. س ــئ لطف ــل ش ــطتع فع مل أس
دواخــي عــىل الــدوام. حتــى نهايــة حيــايت...” )رجــل، البحــر 

األبيــض املتوســط، 36 عــام(.

تزيــد املشــاعر الســلبية مــع التقــّدم يف الســن. حيــث أفــاد نصف 
ــاعرهم  ــان مش ــر ب ــام وأك ــة 35 ع ــة العمري ــن الفئ ــراد م األف
ــدم  ــك يف الشــعور بالتعــب، ع ــر ذل ــث يظه ــلبية. حي ــيئة وس س
الصعوبــات  ومواجهــة  ذلــك  مــن  أكــر  الكفــاح  يف  الرغبــة 
ــن  ــا م ــة جميعه ــاة اليومي ــاكل يف الحي ــواع املش ــة ان يف مواجه

ــر.  ــا بالعم ــم ربطه ــي يت ــوال الت األح

“أشــعر بالتعــب الشــديد. تعــب 22 عــام. مل يكــن لزوجــي 
الســابق أي فوائــد ولكنــه كان يقــّدم الدعــم املعنــوي. ميكنــك 
ــر  ــت أنتظ ــاء، وكن ــدة يف املس ــد املائ ــت أع ــك. كن ــم ذل فه
ــاً ســويًة. اآلن  ــام جميع ــاول الطع ــى نتن زوجــي ليحــر حت
ــطنبول،  ــرأة، إس ــب”. )إم ــر أو يذه ــن يح ــاك م ــس هن لي

عــام(.  38

ــن  ــة ولك ــا متعب ــر. أن ــع األم ــديد يف واق ــب ش ــب. تع “تع
أشــعر أننــي قويــة. ميكننــي املقاومــة. دامئــاً أقــول أنــه 
مــن الجيــد أن لــدي طفــل حيــث أظــن أنــه يضيــف القــوة 

ــام(. ــول، 47 ع ــرب األناض ــرأة، غ ــي”. )إم لنف

يعتــرب فقــدان الشــعور بالثقــة مــن املشــاعر األخــرى التــي 
تظهــر بعــد الطــالق. حيــث ذكــر األفــراد انهــم فقــدوا الشــعور 
بالثقــة يف النــاس بســبب الحــوادث التــي أّدت إىل الطــالق. 
يظهــر فقــدان الثقــة مــع مشــاعر الخــوف أيضــاً. حيــث أن 
األفــراد وباألخــص النســاء يتحّركــن يف اليــوم الحــايل بخجــل 
ــة بالقلــق وفــق الشــعور  وخــوف مــع نظــرة إىل املســتقبل مليئ
ــن.  ــنها يف حياته ــي عش ــداث الت ــن االح ــب م ــتهالك والتع باإلس
الشــعور بفقــدان الثقــة وعــدم تواجــد األمــان ليــس فقــط مــن 

ــاكل  ــواع املش ــاً بأن ــاً أيض ــون مرتطب ــا يك ــية وإمن ــة النفس الناحي
ــة. ــي اإلقتصادي ــن النواح ــت م ــي حدث الت

“مل يتبّقــى هنــاك أي شــئ أســمه األمــان أو الثقــة. ألن 
زواجــي للمــّرة الثانيــة إنتهــى أيضــاً. مل أعــد أثــق يف أي 
شــخص عــىل اإلطــالق بعــد اآلن”. )رجــل، رشق مرمــرة، 41 

ــام(. ع

صعبــة  الوحــدة  والخجــل.  والخــوف  بالتعــب  “أشــعر 
وسيســئة للغايــة. ميكنــك فهــم ذلــك فهــو أمــر يصعــب 
وصفــه. جميــع األمــور مختلطــة واألمــر الوحيــد الــذي 
ــط  ــرأة، رشق وس ــة”. )إم ــت عازب ــك مازل ــو ان ــه ه تعلمين

عــام(.  38 األناضــول، 

“أنــا حزينــة، غــر ســعيدة وال أشــعر بالســالم عــىل اإلطــالق. 
ليــس لــدي ثقــة يف أي أحــد عــىل اإلطــالق، ليــس لــدي 
ــت  ــه مؤقــت. كن ــدي عمــل اآلن ولكّن مســتقبل أو تأمــن. ل
أمتّنــى أن يكــون لــدي أمــان وأن يكــون يل تأمــن. مــا زلــت 

ــام(.  ــود، 39 ع ــر األس ــرب البح ــرأة، غ ــة”. )إم خائف

ــة.  ــذه اللحظ ــى ه ــر حت ــن التوتّ ــر م ــاك الكث ــازال هن “م
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 
ــواع  ــؤدي إىل أن ــال ت ــة األطف ــر ان رؤي ــام يظه ــالق ك ــد الط بع
املشــاعر الســلبية يف حالــة تواجــد األطفــال بــن الــزواج. حيــث 
أو  اليــوم  بعــد  األرسة  تواجــد  بعــدم  األحاســيس  أنــواع  أن 
ــؤدي إىل إحســاس  ــا ت ــال جميعه ــاه االطف الشــعور بالشــوق تج

ــئ.  ــيس الس ــع النف ــراد بالوض األف

ــل  ــاً مث ــت مكان ــه. ترك ــتاق إلي ــوداً. أش ــس موج ــي لي “طف
ــل.  ــدي زوجــة أو طف ــس ل ــا. لي إســطنبول وحــرت إىل هن
باإلضافــة إىل املواضيــع الخاصــة مبســتقبل طفلتي...أفّكــر 
ــك تركــب إىل الســفينة والبحــر  ــراً. وكأن ــور كث يف هــذه األم
محيــط بــك مــن كل الجوانب...ليــس هنالــك أي شــئ”. 

ــام(. ــود، 46 ع ــر األس ــرب البح ــل، غ )رج

ــة طفــي. الطفــل  ــاك وال أســتطيع رؤي ــا طفــي هن ــالً أن “مث
ــه. اليرغــب يف الذهــاب  يحّبنــي جــداً. يحّبنــي أكــر مــن أّم
ــامم  ــىل اإلهت ــي ع ــل من ــه يحص ــا. ألن ــوره إىل هن ــد حض عن
الــذي اليحصــل عليــه مــن أّمــه”. )رجــل، جنــوب رشق 

40 عــام(. األناضــول، 
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عــىل الرغــم مــن عــدم ظهورهــا بشــكل متكــّرر إاّل انــه تتواجــد 
أنــواع الحــاالت التــي يوّضــح فيهــا األفــراد أنهــم ليســوا منزعجــن 
ــن  ــاج م ــعرون باإلنزع ــا يش ــط وإمن ــة فق ــة العاطفي ــن الناحي م
ــك  ــة إىل ذل ــم واملجتمــع إىل الطــالق أيضــاً. باإلضاف نظــرة أرسته
يف  تواجدهــم  أن  إىل  أشــاروا  الذيــن  األفــراد  أنــواع  يتواجــد 
املصاعــب املاديــة مــن ناحيــة والتدهــور مــن الناحيــة النفســية 
جعلتهــم  جميعهــا  املجتمــع  مــن  الضغوطــات  إىل  باإلضافــة 

ــئ.  ــكل س ــعرون بش يش

“أشــعر بالوحــدة والحــزن. ال أعــرف. تختلــف نظــرة املجتمــع 
إليــك. حّتــى الجــران يكونــوا مختلفــن معــك عندمــا تكــون 

متزّوجــاً أو عازبــاً”. )رجــل، رشق مرمــرة، 45 عــام(.

“أشــعر بشــكل ســئ ولكــن عــي الظهــور مبظهــر جّيــد. 
ــور. فاملجتمــع  ــد عــدم تواجــد هــذه األم ســيكون مــن الجّي
ــالً  ــت رج ــك. أصبح ــرون إلي ــذا وذاك ينظ ــك وه ــر إلي ينظ
طلّــق ثالثــة نســاء. أصبحــت وحشــاً. ســيقولون أن هــذا 
ــس  ــر املشــاكل ولي ــو كث ــذا فه ــة نســاء ل ــق ثالث الرجــل طلّ
ــوال  ــذه األق ــالً. ه ــو كان رج ــق ل ــن ليطلّ ــع ومل يك ــه نف من
تســحقني وتجعلنــي أشــعر بالســوء. اليعرفــون مــا مــررت بــه 
ــر. ال يعــرف أحدهــم  مــن التجــارب ومــدى كفاحــك يف األم
ــر  ــل، البح ــران...”. )رج ــق الن ــوا يف حري ــم ليس ــئ فه أي ش

ــام(.  ــط، 56 ع ــض املتوس األبي

“أنــا ســيئة مــن الناحيــة املاديــة ولكننــي جّيــدة مــن الناحيــة 
ــة”.  ــى وإن نعتنــي النــاس باملطلّق ــا ســعيدة حّت النفســية. أن

)إمــرأة، إســطنبول، 35 عــام(.

ــف  ــش يف عواط ــو يعي ــن وه ــراد املطلّق ــن األف ــزء م ــر ج يظه
مختلطــة أو يف فــراغ عاطفــي. هــذا النــوع مــن اإلختــالط يف 
ــة التــي  العواطــف يف األفــراد يظهــر مــن األحــداث التــي املتقلّب
عاشــها األفــراد خــالل فــرتة الــزواج. حيــث أنهــا الســبب يف مــلء 
ــة مثــل اإلحســاس  هــذا النــوع مــن املشــاعر والعواطــف املتقلّب
بشــكل جيّــد يف يــوم واإلحســاس بشــكل ســيئ يف اليــوم اآلخــر أو 

ــان أخــرى.  ــان والتعــب يف أحي ــّوة يف أحي اإلحســاس بالق

ــة  ــب يف نهاي ــن أرغ ــداً. مل أك ــداً ج ــس جّي ــيئاً ولي ــس س “لي
زواج إســتمر لفــرتة 11 عــام يف لحظــة واحــدة. ولكــن هــل 
كان مــن املمكــن اإلســتمرار بهــذا الشــكل ؟ مل يكــن ليســتمر 
بهــذا الشــكل عــىل اإلطــالق”. )رجــل، غــرب األناضــول، 38 

عــام(.

“يرتبــط ذلــك بالوضــع يف تلــك اللحظــة مبعنــى انــه مرتبــط 

ــد. يف بعــض  ــر جي ــون األم ــان يك ــة. يف أحي ــة العاطفي بالحال
ســدى  عــام   20 ذهــاب  التصديــق يف  الميكنــك  االحيــان 
ــة.  ــاعر مختلط ــزن. مش ــاً تح ــب وأحيان ــدوى. تغض ودون ج
ــر عنهــا بشــكل كايف. مختلطــة...”. )رجــل،  ال أســتطيع التعب

غــرب مرمــرة، 44 عــام(.

مــن بــن أقــوى أنــواع املشــاعر التــي الميكــن التعبــري عنهــا 
والكفــاح.  املقاومــة  رضورة  هــي  ســلبية  أو  إيجابيــة  بانهــا 
ــن  ــر م ــة أك ــال بصف ــاعر يف الرج ــن املش ــوع م ــذا الن ــر ه يظه
النســاء. يرتبــط هــذا الوضــع بعــدم إحســاس األفــراد باألمــان يف 
ــاة  ــة إىل إرتباطــه بالحي ــة باإلضاف ــة واإلقتصادي ــاة اإلجتامعي الحي

املســتقبلية.

ــي  ــىل أقدام ــوف ع ــاول الوق ــي. وأح ــق يف نف ــا اآلن أث “أن
ــع  ــاة. وأرغــب أن يكافــح الجمي مــرة أخــرى. أكافــح يف الحي
ــى  ــاح حت ــن الكف ــازل ع ــن أتن ــرة. ل ــر قط ــى آخ ــي. حت مث
ــمح  ــن تس ــا ل ــي أنه ــول يل إبنت ــرة. تق ــايس األخ ــظ أنف ألف
ــداً. ســأظل أعمــل  ــا أب ــا أقــول له ــا. وأن بعمــي بعــد تخّرجه
طاملــا أســتطيع الوقــوف عــىل أقدامــي”. )إمــرأة، غــرب 

ــام(.  ــود، 47 ع ــر األس البح

“جّيــدة. أنــا اآلن جيــذدة بعــد األشــياء التــي عانيــت منهــا يف 
املــايض. لــدي مدفــأة ســاخنة. لــدي خبــز. أطفــايل بجــواري 
يدرســون. هنــاك العديــد مــن النســاء الــاليت يرتكــن أطفالهــن 
ويذهــن ويهربــن مــع رجــال آخريــن. أنــا لســت كذلــك. أنــا 
أكافــح مــن أجــل أطفــايل”. )إمــرأة، منطقــة إيجــة، 37 عــام(.

1.1.7. تحليــل العالقــة بــني مــربّرات الطــالق وأحاســيس األفــراد 
بعــد الطــالق وفــق نظريــة العــزو الــذايت

يف إطــار دراســة أســباب الطــالق يف تركيــا للعــام 2014 تــم 
فحــص وجــود أو عــدم وجــود عالقــة بــن أســباب الطــالق 
وبــن أنــواع املشــاعر وأحاســيس األفــراد بعــد الطــالق. تــم 
تحليــل نوعيــة العالقــة بــن أســباب الطــالق التــي تــم ترميزهــا 
وأحاســيس  وبــن مشــاعر  الــذايت  العــزو  نظريــة  بإســتخدام 
األفــراد بعــد الطــالق حيــث تــم تحليــل العالقــة بإســتخدام 

التحليــل متعــدد األبعــاد10 .

“بســببهم”  حــدث  الطــالق  أن  يعتقــدون  الذيــن  األفــراد 
ليســت  أنهــا  مبعنــى  “مختلطــة”  مبشــاعر  اليــوم  يشــعرون 
إيجابيــة وليســت ســلبية يف آن واحــد. يتواجــد معظــم هــذا 
األفــراد يف وســط مشــاعر وأحاســيس مختلطــة   النــوع مــن 

بعــد الطــالق مــع إعتقادهــم بتواجدهــم يف الفــراغ أو محاولتهــم 
إســتمرارهم يف حياتهــم الطبيعيــة. أّمــا األفــراد الذيــن يعتقــدون 
ــي أّدت إىل الطــالق هــي أوضــاع ناتجــة  أن الوضع/األوضــاع الت
عــن “أزواجهــم” فيظــره أنهــم أقــرب إىل التواجــد يف انــواع 
األحاســيس واملشــاعر اإليجابيــة. حيــث قــد يكــون هــذا الوضــع 
مرتبطــاً بإلقــاء املســؤولية عــىل الــزوج بــدالً مــن إلقــاء الشــخص 
الالمئــة عــىل نفســه. يعتــرب إحســاس األفــراد مبشــاعر ســلبية 
ــن  ــم م ــن أزواجه ــبب م ــأن الس ــم ب ــن إعتقاده ــم م ــىل الرغ ع
االوضــاع التــي تظهــر ولكــن بشــكل غــري متكــّرر. إحــدى النتائــج 
الهاّمــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن التحليــل هــي أن مشــاعر 
ــواء  ــورين س ــدى املح ــة يف إح ــون واضح ــراد تك ــيس األف وأحاس
ــي  ــواع الطــالق الت الســلبي أو اإليجــايب والتكــون مختلطــة يف أن

ــزوج. تكــون أســبابه ناتجــة مــن ال

بشــكل مشــابهه فــإن األفــراد الذيــن يعتقــدون أن األوضــاع التــي 
كانــت ســبباً يف الطــالق ناتجــة مــن “العالقــة” يكــون لهــم ميــل 
ــالق.  ــد الط ــة بع ــاعر اإليجابي ــيس واملش ــعور باألحاس ــر للش أك
ــّرر  ــكل متك ــرون بش ــراد يذك ــإن األف ــابقاً ف ــره س ــم ذك ــام ت ك
ــد اخــذ هــذا  إنتهــاء عالقــة الحــب مــع أزواجهــم الســابقن. عن
الوضــع يف اإلعتبــار ميكــن القــول أن عــدم إســتمرار األفــراد 
لحياتهــم مــع شــخص مل تعــد تربطهــم معــه عالقــة حــب يــؤدي 
إىل إحساســهم بشــكل أفضــل بعــد الطــالق. أحــد أهــم النتائــج 
ــل أن األفــراد الذيــن حــدث بينهــم الطــالق  االخــرى مــن التحلي
ــواع  ــعروا بان ــة اليش ــن العالق ــة م ــاع الناتج ــواع االوض ــق أن وف

ــالق. ــد الط ــلبية بع ــيس الس ــاعر واألحاس املش

ــل  ــواع “العوام ــن أن ــالق وب ــن الط ــون ب ــن يربط ــراد الذي األف
ــاعر  ــيس واملش ــعور باألحاس ــل للش ــم مي ــون له ــة” يك الخارجي
الســلبية بصفــة أكــر بعــد الطــالق. يحــدث هــذا الوضــع بســبب 
إحساســهم بحــدوث الطــالق وفــق أنــواع األســباب الخارجــة 
عــن ســيطرتهم مــام أّدى إىل إنفصالهــم عــىل الرغــم مــن عــدم 
 رغبتهــم يف ذلــك أو ميكــن تفســريه نســبة لعــدم مقدرتهــم عــىل 
تجميــع قواهــم بعــد الطــالق. أحــد النقــاط الهاّمــة التــي أشــار 
إليهــا التحليــل هــي أن شــعور األفــراد بشــكل إيجــايب عــىل 
الرغــم مــن طالقهــم وفــق أنــواع االوضــاع الناتجــة مــن العوامــل 
بإحتــامالت  تحــدث  التــي  االوضــاع  مــن  يعتــرب  الخارجيــة 

ــداً.  ــة ج منخفض

2.7. أشــكال التوصيات يف الطالق 

تــم توجيــه الســؤال إىل األفــراد املطلّقــن عــن انــواع التوصيــات 
ــة  ــة القريب ــخاص يف البيئ ــة األش ــة رغب ــيقّدمونها يف حال ــي س الت
ــرتك يف  ــكل مش ــت بش ــات كان ــع اإلجاب ــالق. جمي ــم يف الط منه
محالــوة معرفــة مــرّبرات الطــالق، معرفــة مــدى تطــّور الوضــع، 
ــاعر كل  ــرة ومش ــتيعاب فك ــة إس ــاكل ومحاول ــتامع إىل املش اإلس

شــخص. 

“ســأتحّدث مــع الطرفــن بشــكل متبــادل ويف آن واحــد. لــن 
ــأقّدم  ــالق. س ــىل اإلط ــرده ع ــد مبف ــرف واح ــع ط ــّدث م أتح
لهــم أمثلــة مــن حيــايت. ال أرغــب يف حــزن الطرفــن”. )إمــرأة، 

وســط األناضــول، 30 عــام(.

الرسم البياين 5. العالقة بني األحاسيس بعد الطالق وبني مربّرات الطالق

10 التحليــل متعــدد األبعــاد هــو طريقــة لتحليــل املعلومــات تتــم بإســتخدام البيانــات ومقارنتهــا مــع 
انــواع العالقــات املختلفــة يف األبعــاد املختلفــة.
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التــي  الحــوادث  خــالل  مــن  إليــه   “سأســتمع 
وحــوادث  أمــوار  تواجــد  حالــة  يف  املــايض.  يف   عشــتها 
ــن  ــن ل ــرى ولك ــرة أخ ــة م ــه التجرب ــأطلب من ــابهه س مش
اإلتفــاق  إمكانيــة  عــدم  حالــة  يف  رضورة  هنــاك  يكــون 
املتبــادل بــن الطرفــن”. )رجــل، جنــوب رشق األناضــول، 26 

ــام(. ع

معهــم  أجريــت  الذيــن  األفــراد  معظــم   أفــاد 
يف  مبــارشة  بالطــالق  يوصــوا  لــن  أنهــم   املقابــالت 
حالــة تواجــد مــن يرغــب مــن الطــالق يف البيئــة القريبــة. 
ــال  ــدى الرج ــر ل ــكل أك ــف بش ــن املواق ــوع م ــذا الن ــر ه  يظه
ــر  ــكل أك ــرتاح بش ــذا اإلق ــم ه ــم تقدي ــال. يت ــاب األطف وأصح
مــن خــالل فكــرة “عــدم هــدم عــش الزوجيــة” بإعتبــاره وضــع 
يــؤدي إىل األرضار يف األفــراد مــع إعتبــاره وضــع يصعــب تحّملــه. 
ــة  ــة تأســيس عــش الزوجي ــر صعوب ــم ذك ــك يت ــة إىل ذل باإلضاف

أيضــاً. 

ال  حيــث  بالطبــع.  ذلــك  يف  أرغــب  لــن   “أنــا 
معرفــة  يف  ســأرغب  ولكــن  الطــالق.   أشــّجع 
عــش  هــدم  اليتــم  حتــى  البــدء.  يف   األســباب 
ومنــزل شــخص وفــق أســباب هبــاء. باألخــص يف حالــة 
 45 تواجــد االطفــال...”. )رجــل، شــامل رشق األناضــول، 

ــام(. ع

إذا  منزلهــا.  تصحيــح  منهــا  أطلــب  البــدء   “يف 
أطفــال  تواجــد  حالــة  ويف  زوجهــا  تحــب   كانــت 
باألخــص  املنــزل  تصحيــح  ســأطلب  فإننــي   بينهــم 

مــن أجل األطفال”. )إمــرأة، منطقة إيجة، 28 عام(.

فأنــت  ذلــك  تفعــل  وأن  إيــاك  لــه   “ســأقول 
يف  ذلــك.  فعــل  عليــك  حــرام  منزلــك   تهــدم 
أمــر  هــذا  ســيكون  هــل  ســتذهب.   النهايــة 
جيــد. هــذه هــي ام أطفالــك. ســأخره أن ذلــك حــدث معــي 
ــول،  ــوب رشق األناض ــل، جن ــك”. )رج ــدث مع ــه يح فالتدع

42 عــام(.

لألفــراد  تقدميهــا  تــم  التــي  التوصيــات  أهــم   إحــدى 
لهــذا  إتخاذهــم  هــو  الطــالق  يف  يفّكــرون   الذيــن 
بهــم.  املحيطــة  العوامــل  اإلعتبــار  يف  االخــذ  مــع   القــرار 
إتخــاذ  رضورة  بعــدم  التوصيــات  تقديــم  تــم   كــام 
 مثــل هــذا القــرار يف وضــع التــرّسع او وفــق مــرّبر واحــد 
رضورة  هــو  االخــرى  التوصيــات  إحــدى   فقــط. 
عــش  إلنقــاذ  الزوجــن  مــن  كل  ورصاع   كفــاح 
بأنــه  والــرصاع  الكفــاح  عــن  التعريــف  ميكــن   الزوجيــة. 

كل  فهــم  محالــة  األزواج،  بــن  واملشــاكل  الخالفــات  حــل 
والعــودة  العالقــات  لتصحيــح  الجهــد  وبــذل  لآلخــر   طــرف 
ــرت  ــرى ظه ــة أخ ــن ناحي ــرى. م ــرة أخ ــض م ــم البع إىل بعضه
بالتوصيــات  يرغــب  فــرد  تواجــد  حالــة  يف  بأنــه   فكــرة 
أنــه  يعنــي  فهــذا  املوضــوع  هــذا  يف   والنصائــح 
القــرار  لهــذا  إتخــاذه  يف  بتفصيــل  مســبقاً  فّكــر   قــد 
الــذي تــم  وأنــه يرغــب بالحصــول عــىل الدعــم يف القــرار 

إتخــاذه.

“أقــول لهــا أنــه يجــب عليهــا التفكــر جّيــداً. حيــث أن ذلــك 
ليــس بالعمــل الســهل. ســأطلب منهــا التجربــة بالطبــع 
يف حالــة تواجــد انــواع األشــياء التــي ميكــن تصحيحهــا”. 

ــام(. ــة، 38 ع ــة إيج ــرأة، منطق )إم

مــن  حــال  بــأي  اإلنفصــال  فكــرة  أدعــم  ال   “أنــا 
األحــوال. يــا ليتهــم يســتطيعون التصحيــح. يــا ليتهــم فّكــروا 
حتــى نهايــة االمــر. ال أعــرف. ألن هــذا الوضــع صعــب 
فعــالً. فالطــالق شــئ ســئ”. )إمــرأة، رشق وســط األناضــول، 

29 عــام(.

تتواجــد  بالطبــع  التســتعجلوا  لهــم   “ســأقول 
شــخص  كل  ليحــاول  ولكــن  مختلفــة   قضايــا 
ــم نفســه يف هــذه الفــرتة. ليفكــر يف الصــواب والخطــأ  تقيي
ــل،  ــالق”. )رج ــىل اإلط ــزل ع ــدم من ــب يف ه ــث ال أرغ حي

ــام(. ــرة، 39 ع رشق مرم

إىل  أشــاروا  الذيــن  األفــراد  يتواجــد  ذلــك  إىل   باإلضافــة 
يتعلّــق  فيــام  منهــم  التوصيــات  طلــب  حالــة  يف   أنــه 
الطــالق  صعوبــات  ذكــر  عــىل  ســيعملون  فإنهــم   بالطــالق 
تحــدث  التــي  واملعّوقــات  الصعوبــات   وانــواع 
الــذي  النفــيس  التدهــور  وأنــواع  الطــالق   بعــد 
واملراحــل  املحاكمــة  مراحــل  خــالل   يحــدث 
والضائقــة  بالوحــدة  الشــعور  إىل  باإلضافــة   القانونيــة 
أنــواع  ان  يظهــر  الطــالق.  بعــد  واإلقتصاديــة   املاليــة 
اإلجتامعيــة  والحيــاة  املنــزل  إنتظــام  يف   التغيــريات 
ــكل  ــا بش ــت تجربته ــي متّ ــور الت ــن االم ــرب م ــالق يعت ــد الط بع
أكــر عــن طريــق الرجــال. حيــث يظهــر أن األوضــاع مثــل 
محاولــة تأســيس نظــام منــزل جديــد بعــد الطــالق وعــدم 
تواجــد شــخص باملنــزل عنــد العــودة مــن العمــل والشــوق 
ــي يصعــب التعامــل  ــرب مــن االوضــاع الت ــا تعت ــال جميعه لألطف
معهــا. مــن ناحيــة أخــرى يظهــر أن أكــر انــواع االوضــاع التــي 
ــة  ــب اإلقتصادي ــي املصاع ــالق ه ــد الط ــاء بع ــدى النس ــر ل تظه
لــذا فإنهــن ســيقّدمن التوصيــات والتحذيــرات إىل األخريــات يف 

ــر. هــذا األم

حــدوث  عنــد  ألنــه  يطلّــق.  بــأاّل  “ســأخره    
أكــر.  املشــاكل  وســتكون  لوحــدك  ســتكون   الطــالق 
عنــد  أفضــل  بشــكل  والتشــعر  أرستــك  عــن   تنفصــل 
إنفصالــك عــن أطفالــك”. )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 39 

عــام(.

األمــر.  يف  جّيــداً  تفكــره  بــرورة   “ســأخره 
الجّيــد.  القــرار  وإتخــاذه  جيــداً  تفكــره   وبــرورة 
وســأخره  بســيطاً.  ليــس  األمــر  هــذا  أن   ســأخره 
ــه  ــىل حيات ــتؤثر ع ــا س ــي يتخذه ــرارات الت ــع الق ــأن جمي ب

ــام(. ــرة، 39 ع ــل، رشق مرم ــل”. )رج بالكام

مــن  حــال  بــأي  اإلنفصــال  فكــرة  أدعــم  ال   “أنــا 
يــا  التصحيــح.  يســتطيعون  ليتهــم  يــا   األحــوال. 
أعــرف. ألن هــذا  االمــر. ال  نهايــة  فّكــروا حتــى  ليتهــم 
ــرأة، رشق  ــئ”. )إم ــئ س ــالق ش ــالً. فالط ــب فع ــع صع الوض

وســط األناضــول، 29 عــام(.

شــئ  ذلــك  الن  اللــه  فليســاعدك  لهــا   “ســأقول 
يف  واملــال  القــّوة  يســتدعي  ذلــك  الن  حقــاً.   صعــب 
آن واحــد باإلضافــة إىل الدعــم يف تلــك اللحظــات”. )إمــرأة، 

ــام(. ــرة، 36 ع غــرب مرم

للفــرد  بالطــالق  التوصيــة  بعــدم  إتجــاه   هنــاك 
تجــاه  الســلبية  املجتمــع  نظــرة  لفكــرة   نســبة 
املطلّقــة”  “املــرأة  صــورة  أن  يظهــر  حيــث  الطــالق. 
النظــر  بغــض  الســلبية  النواحــي  يف  التفكــري  إىل   تــؤدي 
يؤثــر  الوضــع  هــذا  أن  يظهــر  كــام  املناطــق   عــن 
العنــارص  أكــر  الطــالق.  تجــاه  النســاء  نظــرة   عــىل 
بدايــة  هــو  املطلّقــة”  “املــرأة  مفهــوم  تغــّذي  التــي 
 تدخــذل البيئــة القريبــة مــن النســاء املطلّقــات يف طريقــة 
وظيفــة  يف  عملهــا  ومالبســهن.  وإختياراتهــن   حياتهــن 
النســاء  ان  إاّل  مــا  حــد  إىل  االمــر  إعاقــة  إىل  يــؤدي   قــد 
ملجابهــو  إضطرارهــن  عــن  أعربــن   املطلّقــات 
مــن  خلقهــا  يتــم  التــي  الضغــوط  هــذه   مثــل 

املجتمــع املحيط نتيجة الطالق.

نعــم  جــداً.  صعــب  الظــروف  هــذه  يف   “الطــالق 
يكــون  أعــامل.  كنــت  ولكننــي  تطلّقــت   أنــا 
مــن الصعــب عليــك التجــّول يف األســواق أو الجلــوس يف 
مــكان وأنــت إمــرأة مطلّقــة...”. )إمــرأة، غــرب البحــر 

عــام(.   37 األســود، 

ــن زوج يف  ــك أرع ــيكون لدي ــة أوالً. س ــرأة مطلّق ــت إم “أن

مالبســك  يف  ســيتدخل  الجميــع  بالعمــل.  رغبتــك  حالــة 
ــة...”. )إمــرأة،  ــك. صعــب جــداً أن تكــوين إمــرأة مطلّق وزّي

ــام(. ــط، 31 ع ــض املتوس ــر األبي البح

دوراً  تلعــب  الطــالق  مــرّبرات  أهميــة   درجــة 
النطــاق  هــذا  يف  بالطــالق.  التوصيــة  قــرار  يف   كبــرياً 
 فــإن انــواع الحــوادث التــي تكــون بخــالف الخيانــة وعــدم 
إىل  تخضــع  جميعهــا  املهينــة  والســلوكيات  والعنــف   الوفــاء 
ســتكون  انهــا  حيــث  اخــرى”  مــرة  “بالتجربــة   القــول 
مــن  ليــس  املذكــور  بخــالف  االمــور  وأن  مفيــدة   تجــارب 
مــن هــذا  النظــر  عنــد  الطــالق.  تســتدعي  التــي  املــربرات 
التــي  الســبل”  “آخــر  هــو  الطــالق  أن  يعتــرب   املنظــور 
تــم  أخــرى  ناحيــة  مــن  الحلــول.  يف  إليهــا  التوّجــه   يجــب 
مــن  الكحــول  وإدمــان  والخيانــة  العنــف  مــن  كل   إعتبــار 
النســاء.  جانــب  مــن  باألخــص  للطــالق  املعقولــة  املــرّبرات 
الحصــول عــىل هــذا النــوع مــن التجــارب يوفــر مــرّبر للمفهــوم 

ــاً.  أيض

ــدم  ــك ه ــس علي ــداً. فلي ــر جّي ــي بالتفك ــا علي ــأقول له “س
منزظلــك يف حالــة عــدم تواجــد العنــف الشــديد”. )إمــرأة، 

ــام(. ــود، 31 ع ــر األس ــرب البح غ

واإلســتامع.  الفهــم  حــاول  التطلّــق.  لــه   “ســأقلو 
فهــم  حــاول  الكبــار.  مــع  املشــاكل  رسد   حــاول 
مــن عدمــه.  الــزواج  إســتمرار هــذا  كان ميكــن  إذا  مــا 
 وذلــك الن املشــكلة بعــد ذلــك ســتكون كبــرة. الطــالق 
الخيانــة  تواجــد  عــدم  حالــة  يف  جّيــداً   ليــس 
واألشــياء مــن هــذا القبيــل...”. )رجــل، رشق مرمــرة، 59 

ــام(. ع

الطــالق  ان  هــو  ســأقوله  الــذي  الوحيــد   “الشــئ 
يف  الحــل  الطــالق  اليكــون  صعــب.   أمــر 
أصغــر أنــواع املشــاكل طاملــا مل تحــدث الخيانــة او يف حالــة 
ــرة”. )رجــل، وســط األناضــول،  عــدم تواجــد املشــاكل الكب

31 عــام(.

حالــة  يف  فــوراً  الطــالق  منهــا   ســأطلب 
قضيــت  ألننــي  وذلــك  الشــديد.  النــزاع   تواجــد 
ــىل  ــه. ع ــد لل ــن. الحم ــدي طفل ــاءاً وعن ــاً هب ــن عام عرشي
ــة  ــوراً يف حال ــى يل. ســأطلب الطــالق ف ــا تبّق ــل هــذا م األق
تواجــد النــزاع الشــديد أو الخيانــة”. )إمــرأة، غــرب مرمــرة، 

ــام(. 46 ع

ــة تواجــد العنــف أو  “ســأقول عليــي بالطــالق فــوراً يف حال
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الكحــول...” )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 39 عــام(.

املشــاكل  تواجــد  حالــة  ويف  يســتحق  االمــر  كان   “إذا 
ســأقول  زوجــي  مثــل  يتــرصف  كان  وإذا   الشــديدة 
لهــا عليــي بالطــالق. حتــى التّصــاب بــاألمل...”. )إمــرأة، 

32 عــام(. جنــوب رشق األناضــول، 

التواصــل  وجــود  رضورة  إىل  دعــوا  الذيــن  األفــراد   أّمــا 
ســيوّجهون  انهــم  إىل  أشــاروا  فقــد  األزواج  بــن   واإلتصــال 
آليــات  عــىل  للحصــول  الطــالق  يف  الراغبــن   األفــراد 

الدعــم اإلحرتافية يف األمر. 

أوالً.  املســاعدة  عــىل  بالحصــول   “عليهــا 
منفصــل.  بشــكل  زوجهــا  ومــع  معهــا   ســأتحّدث 
ذلــك  مابعــد  ولكــن  املنــزل  الســهل هــدم  مــن  يكــون 
يف  صديقــايت  مــن  العديــد  رغبــت  الصعــب.   هــو 
وأخرتهــن  معهــن  وتحّدثــت  جلســت   الطــالق. 
لــن  ومــاذا  الطــالق  حالــة  يف  ســيحدث   عــاّم 
ــض  ــر األبي ــرأة، البح ــالق”. )إم ــدم الط ــة ع ــدث يف حال يح

عــام(.  31 املتوســط، 

عــن  معلومــة  منــح  ميكننــي  األقــل  عــىل   “ 
األرسة.  إستشــارات  مركــز  إىل  ذهابهــم   رضورة 
ومــدي  كفايتــه  مــدي  معرفــة  ميكننــي  لــن   بالطبــع 

فائدتــه”. )رجل، غرب مرمرة، 51 عام(.

وأن  اليطــاق  بشــكل  أصبــح  الــزواج  أن  ذكــر   عنــد 
املشــاكل  مــن  هــي  حدثــت  التــي  املشــاكل   أنــواع 
ــه  ــا فإن ــن تصحيحه ــي الميك ــروح” الت ــواع “الج ــي أّدت إىل ان الت
ــة  ــن ناحي ــر م ــد أك ــيكون مفي ــالق س ــارة إىل أن الط ــم اإلش تت
ــرار  ــتدعم ق ــة س ــة القريب ــر أن البيئ ــذا الســبب يظه األأزواج له
الطــالق. يف مــوازاة لذلــك يظهــر أيضــاً أنــه ميكــن إســتعادة 
الحيــاة التــي تــم وضعهــا يف املقــام الثــاين نتيجــة انــواع املشــاكل 
ــاة مــع قــرار الطــالق حتــى وإن “كان  ــة الحي كــام ميكــن مواصل

ــراً”.  ــك متأخ ذل

الواجــب  مــن  كان  إذا  الطــالق  عليهــم   يجــب 
يف  النــاس  يرغــب  قــد  ملــاذا  ذلــك.   عليهــم 
عليهــم  ملــاذا  أو  ؟  ســعادة  بــدون   العيــش 
اإلحســاس بالــرورة يف هــذا األمــر ؟ يبــدأ املــاء يف الترسيــب 
يف حالــة تشــّققات العالقــات...” )إمــرأة، البحــر األبيــض 

ــام(. ــط، 37 ع املتوس

“ســأقول لهــا ال تتأخــري يف األمــر. ألننــي أبلــغ اآلن 42 عــام 

مــن العمــر ومل أســتطع فعــل أي شــئ كنــت أرغــب بــه حتــى 
ــة، 42  ــة إيج ــرأة، منطق ــاً...”. )إم ــة متام ــايت فارغ ــوم. حي الي

عــام(.

مواصلتــه.  الميكــن  شــئ  يف  اإلســتمرار  عــدم   “يجــب 
املطلــوب.  الحــد  يف  إيقافــه  املفيــد  مــن   ســيكون 
ــرأة، غــرب  ــارغ...”. )إم ــوام بشــكل ف ــة أع ــت مثاني ــا قضي أن

ــام(. ــرة، 42 ع مرم

يكــن  مل  إذا  الفــور  عــىل  بالطــالق   “عليهــم 
األمــر  واقــع  يف  واإلســتمرار.  املواصلــة   بإســتطاعتهم 
عليهــم  االمــر  يفلــح  مل  إذا  ولكــن  الطــالق  ضــد   أنــا 
ــل،  ــك”. )رج ــتحق ذل ــداً والتس ــرة ج ــاة قص ــالق فالحي بالط

ــام(. ــود، 61 ع ــر األس ــرب البح غ

كانــت  إذا  انهــا  حيــث  جــداً.  هاّمــة   “املرحلــة 
عــىل  ســتكون  وصيتــي  فــإن  االخــرة   القطــرة 
ــت  ــت كن ــالق. أن ــد الط ــاة بع ــتمر الحي ــايل. تس ــو الت النح
شــخص وبالطبــع ســتكون كافيــاً لنفســك بإعتبــارك هــذا 
ــه  ــذي يحــدث مع ــت لســت الشــخص األول ال الشــخص. أن
هــذا الحــدث. ولــن تكــون آخرهــم. يجــب عليــك اإلســتمرار 
يف حياتــك مــن مــكان توقّفــك”. )إمــرأة، البحــر األبيــض 

عــام(.  28 املتوســط، 

أنــه  إىل  أشــار  جــزء  يتواجــد  االخــرى  الناحيــة   مــن 
أن  حيــث  اإلطــالق.  عــىل  املرحلــة  هــذه  يف  يتدّخــل   لــن 
عــدم  هــو  الفكــرة  هــذه  يف  األســايس   الســبب 
وديناميكيــة  املنزليــة  الحيــاة  نوعيــة  معرفــة  عــىل  املقــدرة 
يظهــر  حيــث  بالطــالق.  الراغبــن  األفــراد  بــن   العالقــة 
األفــراد  بــن  تحــدث  التــي  املشــاكل  أنــواع  بــأن   القــول 
إىل  اإلشــارة  مــع  الخصوصيــة  إطــار  يف  تكــون  أن   يجــب 
أن جميــع الحــوادث التــي تحــدث يف املنــزل يجــب أن تظــل يف 

املنــزل. 

لــذا  الداخليــة.  حياتهــم  معرفــة   “الميكننــي 
عليــك  أن  القــول  أتدخل.الميكننــي  ان   الميكننــي 
الطــالق ألنهــا خانتــك أو تــرصّف يف الحــل...”. )رجــل، البحــر 

األبيــض املتوســط، 45 عــام(.

بعضهــم  مــع  ماعاشــوه  معرفــة   “الميكننــي 
مــن  جميــالً  يكــون  الطبــل  فصــوت   البعــض. 
مايحــدث  أحــد  اليعــرف  ولكــن  البعــد   عــىل 
يف داخــل املنــزل”. )إمــرأة، البحــر األبيــض املتوســط، 28 

عــام(.

شــخيص  االمــر  هــذا  ألن  اإلطــالق  عــىل  أتدّخــل   “لــن 
مــن  نــوع  أي  تقديــم  عــدم  ســأحاول   جــداً. 
التعليقــات أو التوصيــات فيــام يختــص بــزواج شــخص آخــر 

ــا  أو إهتــزاز وتدهــور حياتــه الزوجيــة طاملــا مــازال لــدي أن
نفــي تســاؤالت حــول الــزواج”. )إمــرأة، إســطنبول، 32 

عــام(.
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1.8. أوضــاع األزواج قبل الزواج والتوّقعات من الزواج 

أعــداد   6 مــع  املقابــالت  إجــراء  الدراســة  نطــاق  يف  تــم 
فتطلقــوا،  ســابقاً  متزوجــن  كانــوا  الذيــن  األزواج   مــن 
بشــكل  الطــالق  حــول  وتجاربهــم  تصوراتهــم   فتحليــل 
معرفــة  مــدى  تدقيــق  تــم  اإلطــار  هــذا  ويف   مقــارن. 
حــول  وقراراتهــم  الــزواج،  قبــل  البعــض   بعضهــم 
حــول  العامــة  وتقييامتهــم  منــه،  وتوقعاتهــم   الــزواج، 
الــزواج تحــت عناويــن مختلفــة، وإجاباتهــم املتعلقــة مبربراتهــم 

للطــالق. 

ــج  أســتقيصت بروفيــالت األزواج العامــة للتمكــن مــن رشح نتائ
ــامر األزواج  ــدل أع ــاً. مع ــر تعمق ــكل أك ــارن بش ــل املق التحلي
ــي  ــزواج ه ــرتة ال ــال. وف ــن الرج ــاء، و45 م ــن النس ــو 41 م ه
فــوق 10 ســنوات. يشــاهد ان ســن الــزواج بالنســبة للنســاء 
مــن األزواج يــرتاوح فيــام بــن 14-20 ســنة، بينــام هــو مــرتاوح 
ــاذ  ــا اتخ ــال. وأم ــبة للرج ــر بالنس ــن العم ــن 25-17 م ــام ب في
قــرار الــزواج فيختلــف يف األزواج؛ يوجــد هنــاك مــن تــزوج عــن 
ــاره او  ــزوج مبــن أختب ــن ت ــام يوجــد م ــر ك ــزواج املدب ــق ال طري
ــوا  ــم تزوج ــع األزواج أنه ــّن جمي ــد ب ــروب. وق ــق اله ــن طري ع
ــول  ــدون الحص ــا ب ــم تزويجه ــه ت ــت بأن ــرة قال ــن رىض إال إم ع

عــىل رضاهــا.    

لبعضهــم  معرفتهــم  مــدى  عــن  األفــراد  ســؤال   تــم 
النســاء  مــن  األزواج  جميــع  يعتقــد  الــزواج.  قبــل  البعــض 
بالقــدر  الــزوج  معرفــة  دون  تزّوجــوا  أنهــم  والرجــال 
 الــكايف. حيــث أفــاد الغالبيــة العظمــى منهــم أنهــم قابلــوا 
الــزوج بضــع مــرّات فقــط قبــل الــزواج، كــام أفــاد البعــض 
ــة  ــارف لبضع ــرتة التع ــتمرار ف ــن إس ــم م ــىل الرغ ــه ع ــر أن اآلخ
ــي  ــة الت ــة العالق ــة إلقام ــم الفرص ــن لديه ــه مل يك ــهر إاّل أن  أش
أكــر  كايف.  بشــكل  البعــض  بعضهــم  معرفــة  توفــر 
 األســباب البــارزة لحــدوث هــذا الوضــع هــو الضغــط مــن 
العديــد  القريبــة. حيــث أشــار األزواج إىل أن  األرسة والبيئــة 
تتــم  كانــت  بينهــم  تتــم  كانــت  التــي  اللقــاءات   مــن 
مــن  اإلذن  منــح  لعــدم  نســبة  محــدود  او  رّسي  بشــكل 
واحــدة  إمــرأة  تتواجــد  كــام  القريبــة.  البيئــة  أو   األرسة 
فــرتة  أن  إىل  أشــارت  الوضــع  هــذا  مــن  إســتثناء  تعتــرب 
ــيئة  ــه الس ــت األوج ــا الحظ ــام وأنه ــرتة ع ــتمرّت لف ــة إس الخطب
األرسة.  مــع  الوضــع  مشــاركة  تحاشــت  ولكّنهــا   لخطيبهــا 
هــذا  يف  الحــال  هــو  فكــام  االخــرى  الناحيــة   مــن 
املثــال يعتــرب الضغــط أو الخــوف مــن األرسة قــد لعــب دوراً 

ســلبياً يف مرحلــة تأســيس الــزواج. 

“يف الواقــع مل يكــن االمــر مثــل الهــرب. لقــد خرجنــا ســوية. 

ــد امليــالد.  ــا إىل عي ــه. ذهبن ــد ميــالد إبــن أخت ــاك عي كان هن
ــن  ــزل م ــب إىل املن ــداً. مل أذه ــل ج ــم اللي ــك أظل ــد ذل بع
خــويف. مكثــت هنــاك وكانــت تلــك بدايــة املكــوث...مل نعــش 
األوقــات مثــل أن نخــرج إىل املحلّــة ونلعــب الكــرة مــع 
ــل... ــا حبيــب أو شــئ مــن هــذا القبي الرجــال أو يكــن لدين
كان أيب صارمــاً بعــض الشــئ وكان الــزواج هــو الخــالص 

بالنســبة يل”. )إمــراة، إســطنبول، 49 عــام(

أحــد  يف  جــاءت  أرستهــا.  تعــرف  أمــي   “كانــت 
لرناهــا.  حرنــا  أوصافهــا.  عــن  وأخرتنــي   األيــام 
عــن  الشــخص  معرفــة  املمكــن  مــن  يكــون   هــل 
ــت  ــّرات؟ كان ــة م ــن او ثالث ــة مرت ــور والرؤي ــق الحض طري
ــت أمــي مريضــة  ــوم، وكان ــك الي هــذه هــي الظــروف يف ذل
الدعامــة  تواجــد  الــروري  مــن  كان  الشــئ،   بعــض 
ــإرصار األرسة  ــر ب ــة. كان األم ــزل يف القري ــط باملن ــي تحي الت
أكــر... وكانــت الــرشوط كذلــك. قبلــت باألمــر. بالطبــع 
ــط  ــل، وس ــر”. )رج ــياء أك ــع أش ــان يتوق ــر اإلنس ــا يك عندم

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 فيــام بينهــم مــن حيــث املنطــور األســايس 
ــواع االوضــاع التــي تــؤدي  ــاة واألذواق كــام يواجهــون ان يف الحي

إىل املشــاكل يف داخــل منــزل الزوجيــة. 

ــك  ــد ذل ــر، بع ــم اآلخ ــرف كل منه ــه ع ــان ان ــد اإلنس “يعتق
يعــرف يف الــزواج العــادات التــي مل يعرفهــا يف الســابق”. 

)إمــرأة، رشق مرمــرة، 44 عــام(.

أّمــا الخاصيــة املشــرتكة األخــرى لجميــع األزواج فهــي إعتقادهــم 
أنهــم تزّوجــوا يف عمــر مبّكــر. حيــث أشــار العديــد مــن األفــراد 
ــوا “جهــالء” و “أطفــال” يف الفــرتة التــي  إىل أنفســهم بأنهــم كان
تزوجــوا فيهــا. كــام يتواجــد األفــراد الذيــن أشــاروا إىل أن زواجهــم 
ــاة  ــن الحي ــم م ــة توقّعاته ــد تلبي ــى بع ــرة إنته ــامر املبّك يف األع

خــالل فــرتة الــزواج.

اآلن.  املوجــود  عقــي  لــدي  كان  إذا  أعلــم.   “ال 
بالنــدم  أشــعر  أحيانــاً  أفضــل.  بشــكل  ألعرفــه  لكنــت 
درســت  لــو  األفضــل  مــن  ســيكون  لكــن  أنــه   وأقــول 
ــول  ــايل. أق ــول نفــس الشــئ ألطف ــا أق ــت تعليمــي. أن وأكمل
أفضــل  هــو  مــا  اليوجــد  ألنــه  بالدراســة.  عليكــم  لهــم 
ــو كان  ــت ول ــت درس ــو كن ــي ل ــك ألنن ــة. وذل ــن الدراس  م
ــرأة،  ــاً. )إم ــر إختالف ــون أك ــايت لتك ــت حي ــة لكان ــدي مهن ل

رشق وســط األناضــول، 37 عــام(.

بالتــوازي مــع هــذا الوضــع فــإن غالبيــة األفــراد مل مينحــوا 
الــزواج  مــن  بتوقّعاتهــم  يتعلّــق  فيــام  الواضحــة  اإلجابــات 
حيــث ربطــوا الوضــع بأنهــم كانــوا يف ســن الشــباب عنــد 
 الــزواج. يظهــر مــن هــذا الوضــع عــدم نضــوج املعايــري الالزمــة 
إختيــار  ويف  الــزوج  مــن  بالتوقّعــات  يتعلّــق   فيــام 
الــزوج بالقــدر الــكايف. أوضــح األفــراد املطلّقــن أنهــم مل يتحّدثــوا 
يف  أشــاروا  كــام  الــزواج  مــن  التوقّعــات  عــن  الــزواج   قبــل 
الظــروف  تواجــد  عــدم  إىل  االحيــان  مــن   العديــد 

املناســبة للحديث يف األمر.

واليكــون  عــام،   18 ســن  يف  كنــت  الوقــت  ذلــك   “يف 
ولكنــك  راشــدة  انــت  نعــم  صائبــاً.   تفكــرك 
والتعرفــن  وردي.  مبنظــار  الحيــاة  إىل   تنظريــن 
مســؤولية الــزواج. ال أعلــم كيــف ميكننــي التعبــر عــن 
ــه.  ــداً عندمــا تعّرفــت ب ــك. ظننــت أن األمــر ســيكون جّي  ذل
ظننــت أن كل شــئ ســيكون جميــالً”. )إمــرأة، رشق مرمــرة، 

44 عــام(.

جــداً.  صغــرة  ســن  يف  تزّوجــت   ،14.5 بعمــر   “كنــت 
بينــي  العمــر  الفــرق يف   ولــدت طفلتــي يف عمــر 15.5، 
مل  الــزواج؟  مــن  التوقّعــات   ... عــام   15 طفلتــي   وبــن 
كنــت  زوجــي.  مــع  املواضيــع  هــذه  مثــل  يف   نتحــدث 
ــن  ــيكية ولك ــة كالس ــذه إجاب ــاً ه ــعيدة. طبع ــع أرسة س أتوقّ
رمبّــا   ،14.5 ســن  يف  الــزواج  أســتوعب  أكــن  مل  رمّبــا   ... 
كــر  بعــد  عــام   21 ســن  بعــد  شــئ  كل   تعلّمــت 

األطفال خالل الزواج”. )إمرأة، إســطنبول، 38 عام(.

وعــدم  مبّكــرة  ســن  يف  الــزواج  أوضــاع  أن   يتضــح 
الــزوج  مــع  الــزواج  مــن  التوقّعــات  يف   الحديــث 
الــزواج  مــن  لتوقّعاتهــم  األفــراد  توضيــح  عــىل   يؤثــر 
مــن  النســاء  توقّعــات  تظهــر  تقليديــة.  أكــر   مبفاهيــم 
الســعيدة”  “املشــاركة  الســعيد”،  “املنــزل  شــكل  يف  الــزواج 
“املعاملــة  يف  توضيحهــا  فيتــم  الــزوج  مــن  التوقّعــات   أّمــا 
إىل  جميعهــا  تشــري  والتــي  بيدهــم”  “اإلمســاك   الجيّــدة”، 
هيمنــة الرمــوز التقليديــة عــىل العالقــة. جــزء مــن النســاء 
والهــرب  التخلّــص  يف  وســيلة  كان  الــزواج  ان  إىل   أفــاد 
فيعنــي  للرجــال  بالنســبة  الــزواج  أّمــا  املنــزل.   مــن 
مرحلــة  مــن  الخــروج  الحيــاة،  يف  اإلنتظــام   توفــري 
ــتقرار  ــىل اإلس ــول ع ــال، “الحص ــىل األطف ــول ع ــة، الحص الطفول
مثــل  املعــاين  عــىل  إحتوائــه  إىل  باإلضافــة   واملســؤولية” 
باألعــامل  القيــام  لتوفــري  املنــزل  إىل  شــخص   دخــول 
مــع  والرعايــة  العنايــة  أعــامل  املنــزل،  )نظافــة   املنزليــة 

األخــرى  الناحيــة  مــن  املنــزل(.  يف  اآلخريــن   األفــراد 
التــي  املســؤوليات  يف  التفكــري  يتــم  مل  أنــه   يتضــح 

يحملها معه الزواج ســواء كان ذلك من النســاء أو الرجال. 

“ال أعلــم فأنــا قبــل كل شــئ كنــت أرغــب يف أن أكــون 
ــل،  ــدي طف ــون ل ــزل، وان يك ــدي من ــون ل ــعيدة. وان يك س
وأن يتعامــل معــي زوجــي بشــكل جّيــد، وأن يكــون كل شــئ 
ــن أن  ــاذا ميك ــزواج. م ــن ال ــات م ــي التوقّع ــذه ه ــد. ه جّي
تكــون أيضــاً”. )إمــرأة، رشق وســط األناضــول، 37 عــام(.

كل قبــل  يل  اإلحــرتام  زوجــي  يكــن  أن  انتظــر   “كنــت 
)إمــرأة،  شــئ”.  كل  يف  عونــاً  يكــون  وان  شــئ.    

شــامل رشق األناضول، 38 عام(.

الوحــدة  ملشــاركة  يتــزّوج  اإلنســان،  يتــزّوج   “ملــاذا 
الواحــدة  األرسة  لتوفــر  األرسة.   وتأســيس 

والحصــول عىل األطفال...” )رجل، رشق مرمرة، 51 عام(.

زوجــي.  مــن  الشــئ  هــذا  أتوقــع   “كنــت 
ــد  ــتقبل الجّي ــر املس ــة. وتوف ــاة الجميل ــىل الحي ــول ع الحص
وســط  )إمــرأة، رشق  ذلــك”.  أرغــب يف  كنــت  ألطفالنــا. 

األناضــول، 42 عــام(.

2.8. تحليــل مقــارن بــني املشــاكل التــي عاشــها األزواج يف 
الــزواج وبــني مــربّرات الطــالق 

تــم  التــي  الطــالق  مــرّبرات  تتواجــد   29 الجــدول   يف 
يف  والرجــال  النســاء  مــن  كل  طريــق  عــن   توضيحهــا 
أنــواع  والنســاء  الرجــال  مــن  كل  يوّضــح   األزواج. 
كــام  الطــالق.  مــرّبرات  شــكل  يف  املواضيــع  مــن  مختلفــة 
حالــة  يف  حتّــى  مختلــف  شــكل  يف  املواضيــع  تفســري   يتــم 
األمثلــة  مــن  التحّقــق  عنــد  املواضيــع.  نفــس  إىل   اإلشــارة 
أن  يوضــح  الــذي  الشــائع  الوضــع  ظهــور  يتضــح   الــواردة 
يف  املختلفــة  األســباب  انــواع  يوضحــون  املطلّقــن   األزواج 
املختلفــة  الدرجــات  منحهــم  إىل  باإلضافــة   الطــالق 
 Hurowitz, 1981; Kitson &( األســباب  لهــذه 
يف  تطبيقهــا  يتــم  التــي  التفســريات   .)Sussman,1982 
يتــم  حيــث  نفــيس.  أســاس  عــىل  ترتكــز  املوضــوع   هــذا 
إعتبــار الطــالق يف شــكل أزمــة تؤثــر عــىل تصــّورات األفــراد 
 فيــام يختــص بأنفســهم أو يف العالقــات لــذا يتــم التقييــم يف 
يتــم  التــي  األول  منــذ  الســببية  العالقــة  إنشــاء   شــكل 
يف  املتواجديــن  واألزواج  األفــراد  طريــق  عــن   إنشــائها 
ســتوفّر  بأنهــا  إعتقــاداً  وذلــك  العالقــة   نفــس 

.)Guttmann, 1993( الراحة
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األزواج املوّضحــن يف الــزوج 1 والــزوج 4 أشــاروا إىل مــرّبرات 
مختلفــة بالكامــل فيــام يختــص مبــرّبرات الطــالق. يف هــذا املثالــن 
ــاء يف  ــن النس ــه م ــم تعيين ــذي ت ــالق ال ــرّبر الط ــد م ــم تحدي ت
شــكل “الخيانــة”، مــن الناحيــة األخــرى يقبــل األزواج خيانتهــم 
ــذا  ــق ه ــالق وف ــدث الط ــه مل يح ــوا أن ــم أّدع ــم ولكنه لزوجاته
الســبب. حيــث تــم تحديــد مــرّبرات الطــالق وفــق الرجــال بأنهــا 
ــدم  ــون” و”ع ــم يف الدي ــن الزوجــة وإدخاله الكــذب املســتمر م

ــزوج”. ــا لل إحــرتام الزوجــة إليهــم وعــدم إطاعته

ــي حدثــت يف فــرتة  ــواع املشــاكل الت ــح أن ــم توضي ــزوج 1 ت يف ال
ــزواج بشــكل مختلــف عــن طريــق كل مــن النســاء والرجــال.  ال
كــام تظهــر أيضــاً التناقضــات يف التوضيحــات التــي تــم تقدميهــا 
ــرد  ــاد الف ــث أف ــم. حي ــاه أزواجه ــاعرهم تج ــص مبش ــام يخت في
ــق  ــي تطلّ ــه الت ــاه زوجت ــلبية تج ــاعر س ــه مش ــأن لدي ــل ب الرج
ــزواج أيضــاً.  منهــا وان هــذا الوضــع كان مســتمراً خــالل فــرتة ال
ــق  ــذي تطلّ ــا ال ــادت إىل أن زوجه ــد أف ــرأة فق ــا بالنســبة للم أّم
ــث املشــاعر  ــن حي ــه مل تحــدث مشــاكل م ــا وأن ــا كان يحبّه منه

ــف.  والعواط

ــراً  ــي كث ــه. وكان يحّبن ــبة ل ــة بالنس ــي كامل ــول أنن “كان يق
ــم  ــي. نع ــه طعام ــك. كان يعجب ــت ل ــام قل ــايب. ك ــى ذه حت
ــىل  ــذا ع ــل ه ــئ مث ــا ش ــن لدين ــال. مل يك ــة أطف ــا ثالث لدين
اإلطــالق. كان معجبــاً يب”. )الــزوج:1، إمــرأة، إســطنبول، 38 

عــام(.

“مل أحــب أي مــن خصائصهــا. كانــت تدّخــن. وكانــت لديهــا 

عــادات الكــذب. كانــت غــر محرتمــة تجــاه أرسيت. ومل تكــن 
تطيعنــي. وكانــت قاســية...هذا النــوع مــن العــادات...”. 

ــام( ــزوج:1، رجــل، إســطنبول، 43 ع )ال

باإلضافــة إىل ذلــك، يظهــر أن الــزوج 1 قــد واجــه املشــاكل 
اإلقتصاديــة طــوال فــرتة الــزواج. تختلــف التعليقــات الصــادرة من 
ــة التــي عاشــوها خــالل  ــة اإلقتصادي االزواج فيــام يختــص بالحال
فــرتة الــزواج. مــام يجــذب اإلنتبــاه هــو أن الرجــل يُلقــي بالالمئــة 
ــة  ــة اإلقتصادي ــاه الحال ــه تج ــص بتقييامت ــام يخت ــرأة في ــىل امل ع
خــالل فــرتة الــزواج حيــث أن أنــواع املشــاكل اإلقتصاديــة يف 
ــن  ــات. م ــة بالنفق ــامم الزوج ــدم إهت ــبب ع ــرت بس ــزل ظه املن

ــس. ــاه املعاك ــر يف اإلتج ــة نظ ــرأة بوجه ــادت امل ــة أف الناحي

ــا  ــول له ــت أق ــة. كن ــي اإلئتامني ــذ بطاقت ــت تأخ ــالً كان “مث
ــرة. ولكــن كانــت  ــك 300-200 ل يجــب أن التتجــاوز نفقات
ــت 1500  ــرة ... أنفق ــدار 100 ل ــات فائضــة مبق ــأيت النفق ت
ــن منحــي  ــم م ــى اآلن عــىل الرغ ــت تكــذب حت ــرة ومازال ل
ــطنبول، 43  ــل، إس ــزوج:1، رج ــوم”. )ال ــا يف كل ي ــال إليه امل

عــام(

“كنــت أنــا التــي أحافــظ عــىل املنــزل مســتنداً عــىل األقــدام. 
ــر. كان  ــة يف األم ــر املتابع ــىل توف ــادراً ع ــي ق ــن زوج مل يك
ــاك  ــن هن ــهر...مل يك ــدة يف الش ــرة واح ــوال م ــي االم مينحن
أشــياء غــر رضوريــة. مثــل أن نشــرتي املالبــس او أن أرغــب 
يف رشاء حقيبــة وشــئ مــن هــذا القبيل”...)الــزوج:1، إمــرأة، 

ــام(. إســطنبول، 38 ع

عــىل  الخــالف  يف  ســبباً  كانــت  التــي  املواضيــع  تقتــرص  مل 
أن  الرجــل  أشــار  حيــث   .1 الــزوج  يف  فقــط  األمــور  هــذه 
ــا  ــزل وانه ــوف يف املن ــتقبال الضي ــب يف إس ــن ترغ ــه مل تك  زوجت
 كانــت تنزعــج بشــكل عــام مــن تواجــد الضيــوف يف املنــزل 
هــذا  أن  إىل  أشــار  حيــث  األقــارب(  الجــريان،   )مثــل 
فقــد  املــرأة  أّمــا  أيضــاً.  العالقــة  عــىل  أثّــر  قــد   االمــر 
شــئ  هنــاك  يكــن  مل  بأنــه  متامــاً  العكــس  عــىل   أفــادت 
ــداً يف هــذه  ــا كان مقيّ ــل. وأشــارت إىل أن زوجه مــن هــذا القبي

ــع.  املواضي

هنــاك  اليكــون  أن  يف  أرغــب  العمــل  مــن  أحــر   “عندمــا 
الشــورت  إرتــداء  يف  أرغــب  حيــث  املنــزل  يف   شــخص 
ومشــاهدة  اإلســتلقاء  أو  املنــزل  يف  براحــة   والتجــّول 
 التلفــاز. مبعنــى أننــي ال أرغــب يف تواجــد األشــخاص بــدون 
اليخصــك.  األمــر  هــذا  يل  تقــول  كانــت  املنــزل.  يف  ســبب 
ــل،  ــزوج:1، رج ــوال”. )ال ــتحر يف كل االح ــي وس ــذه صديقت فه

عــام(  43 إســطنبول، 

أرستــك  وذهــاب  مجــئ  عــدم  يجــب  يل  يقــول   “كان 
يكــن  ومل  الشــارع.  إىل  نخــرج  نكــن  مل  الــدوام.   عــىل 
)الــزوج:1،  القبيــل”.  هــذا  مــن  شــئ  أو  جــران   لدينــا 

إمرأة، إسطنبول، 38 عام(.

 يف الــزوج 2 تــم إتخــاذ قــرار الطــالق عــن طريــق الرجــل. 
بينهــم  حــدث  أنــه  املقابلــة  خــالل  الرجــل  أشــار   حيــث 
املختلفــة  النظــر  وجهــات  تواجــد  مــرّبر  وفــق   الطــالق 
للحيــاة فيــام بينهــم. حيــث أفــاد بإختــالف األذواق وعــدم 
الناحيــة  مــن  زوجتــه.  وبــن  بينــه  مشــرتكة  نقــاط  تواجــد 
 االخــرى فإنــه يف املقابلــة التــي متــت مــع زوجتــه أشــارت املــرأة 
زوجهــا  مــن  الطــالق  مبــّرر  علــم  عــىل  كانــت  أنهــا   إىل 
للمــرأة  وفقــاً  أنــه  حيــث  باالمــر.  تقتنــع  مل   ولكنهــا 
ألن  املشــاكل  لحــدوث  نســبة  الــزواج  إنتهــى  قــد   فإنــه 
وأنــه  واختــه  بوالدتــه  اإلعتنــاء  عليــه  كان   الــزوج 
كان عليــه اإلنتقــال للعمــل يف إســطنبول. يظهــر أن املــرأة مل 
ــا  ــدم قبوله ــبة لع ــة نس ــرتة طويل ــالق لف ــن الط ــة ع ــن راضي تك
لهــذا املــرّبر إاّل أنهــا قبلــت االمــر نســبة لحــدوث وتواجــد 

املشــاكل املاديــة. 

“تنظــرون إىل االمــر مــن نواحــي مختلفــة ... مثــالً أن تكــون 
راغبــاً يف الذهــاب إىل مــكان مــا ولكنهــا ترغــب يف الجلــوس 
يف املنــزل. مثــالً عندمــا كنــت أرغــب يف قــراءة كتــاب، كانــت 
هــي مختلفــة، حيــث كانــت تقــول ملــاذا تقــرأ الكتــاب هنــا 
بــدون ســبب، مل تكــن تفهــم حّتــى هــذا األمــر”. )الــزوج:2، 

رجــل، رشق وســط األناضــول، 40 عــام(

ــداً. وكانــت أخــت زوجــي  “مل يكــن أيب يســتطيع الرؤيــة جّي
ملــاذا  لــه  أقــول  كنــت  النفســية.  املشــاكل  مــن  تعــاين 
ــوع.  ــاكل يف املوض ــدث مش ــت تح ــا. كان ــاء به ــا اإلعتن علين
إىل  الرجــل  ذهــاب  الدوام...بعــد  عــىل  نتشــاجر   كّنــا 
أظــن  األشــياء.  مــن  الكثــر  تغــّرت  للعمــل  إســطنبول 
هــو  ذلــك  كان  إذا  أعلــم  ال  هنــاك،  الوضــع  رأى   أنــه 
أن  يقــول  كان  أحــب.  وال  أريــد  ال  يقــول  كان   الســبب. 
أنــت  يقــول  وكان  الشــئ.  نفــس  ليســت   أفكارنــا 
إن  تزّوجــت  ملــاذا  أظــن.  كنــت  مــا  مثــل   لســت 
لديــه  أن  لــه  أقــول  كنــت  ؟  إذن  التحــب   كنــت 
عــام،   15-14 لفــرتة  متــزوج  وانــت  اآلن،   طفلــن 
ــح  ــا أوض ــدث اآلن؟ أن ــاذا ح ــت، م ــك الوق ــت يف ذل وأحبب
ــة  ــد ورؤي ــكان جدي ــاب إىل م ــه الذه ــالق يف أن ــبب الط س
ــزوج:2، إمــرأة، رشق وســط األناضــول، 37  ــاس جــدد”. )ال ن

عــام(

يف  األفــراد  مــع  إجرائهــا  تــم  التــي  املقابــالت  يف   أّمــا 
مــن  كل  تطــرّق  فقــد   6 الــزوج   ،5 الــزوج   ،3  الــزوج 
مــرّبرات  يف  املتشــابهه  املواضيــع  إىل  والرجــال   النســاء 
مختلفــة.  نظــر  بوجهــات  املواضيــع  تفســري  مــع   الطــالق 
 مثــالً يف املقابلــة التــي متــت مــع الــزوج 3 أشــارت الزوجــة إىل أن 
كان  وأنــه  اإلطــالق  عــىل  ذاتــه  ينكــر  يكــن  مل   الــزوج 
 يركــز عــىل متطلّباتــه عــىل الــدوام. أّمــا الرجــل فقــد أشــار إىل أن 
مــن  الرغــم  عــىل  شــئ.  أي  يف  تطيعــه  تكــن  مل   الزوجــة 
ــكار متشــابهه يف موضــوع مــربرات الطــالق  ــه أف ــزواج لدي  أن ال
إاّل أنهــم يعتقــدون ان مصــدر هــذه املشــكلة كانــت مــن الطــرف 

اآلخــر وليــس منهــم. 

مختلفــة  أنــواع  حــدوث  تحديــد  تــم   3 الــزوج   يف 
مــن املشــاكل خــالل فــرتة الــزواج مــع إختــالف وجهــات النظــر 
حيــث  املواضيــع.  إىل  بالنظــرة  يختــص  فيــام  الطرفــن   بــن 
يختــص  فيــام  لــألزواج  مختلفــة  نظــر  وجهــات  تتواجــد 
التــي  اإلقتصاديــة  املشــاكل  وأنــواع  اإلقتصــادي   بالوضــع 
حدثــت أثنــاء الــزواج. هــذا الوضــع اليشــمل عــدم مقــدرة 
 الرجــل عــىل توفــري إحتياجــات املنــزل وإلقــاء الالمئــة عليــه 
وترّصفــات  بســلوكيات  تفســريه  يتــم  ان  ميكــن  وإمنــا  فقــط 

أيضــاً.  الزوجــة 

يكــن  مل  ألنــه  املشــاكل  مــن  العديــد   “عشــنا 
كل  نفعــل  كنــا  زواجنــا.  عنــد  دعــم  أي   لدينــا 
كانــت  مختلفــة.  فــرتات  لدينــا  كانــت  لوحدنــا.  شــئ 
عشــنا  كــام  املاليــة  املشــاكل  مــن  العديــد   لدينــا 
وســط  رشق  إمــرأة،  )الــزوج:3،  املشــاكل”.  مــن  الكثــر 

عــام(.  38 األناضــول، 
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“مل يكــن لدينــا أي نــوع مــن املشــاكل املاديــة. ولكنهــا كانــت 
تكــذب بإســتمرار. أصبــح األمــر يف شــكل عــادة بالنســبة 
ــت  ــي دفع ــى أنن ــرة حّت ــة كب ــذب لدرج ــت تك ــا. كان إليه
ــل، رشق  ــزوج:3، رج ــرة”. )ال ــف ل ــن أل ــوازي مثان ــون ت دي

ــام(. ــول، 42 ع ــط األناض وس

ــل  ــة الرج ــو خيان ــزوج 3 ه ــات ال ــر يف عالق ــام اآلخ ــع اله الوض
ــم  ــة يت ــوع الخيان ــر أن موض ــا. يظه ــق منه ــي تطلّ ــه الت لزوجت
ــالت  ــال يف املقاب ــق الرج ــن طري ــي ع ــكل طبيع ــه بش ــر إلي النظ
وانــه اليتــم التعريــف عنــه بإعتبــاره مــن املشــاكل التــي أّدت إىل 
نهايــة الــزواج. يظهــر أن هــذا النــوع مــن الفهــم يكــون ضاغــط 
ــزوج 3  ــالً يف ال ــزواج. مث ــالف ال ــية بخ ــات الجنس ــر يف العالق أك
يعتــرب الفــرد الرجــل أن هــذا الوضــع يجــب ان يتــم قبولــه 
بإعتبــاره وضــع تــم عيشــه بالفعــل وانــه يجــب عــدم النظــر إىل 

ــل” . ــة “التهوي ــوع بصف املوض

“نعــم لقــد حدثــت الخيانــة ولكنهــا مل تحــدث بالقــدر 
 42 األناضــول،  وســط  رجــل، رشق  )الــزوج:3،  الكبــر...” 

. م( عــا

ــن  ــبوع األول م ــّرر. يف األس ــكل متك ــدث بش ــيئاً يح “كان ش
زواجنــا كّنــا يف واليــة ×. حيــث كانــت وظيفتــه يف تلــك 
ــك املنطقــة،  ــة يف تل ــي تعّرضــت للخيان املنطقــة، علمــت أنن
ــرتة.  ــك الف ــر يف تل ــدث األم ــة، وح ــر يف الوظيف ــدث تغي ح
ــرأة،  ــزوج:3، إم ــه”. )ال ــا إلي ــكان ذهبن ــام حــدث يف كل م ك

ــام(. ــول، 38 ع ــط األناض رشق وس

ــة األســباب  ــرأة تنظــر إىل عالق ــإن امل ــزوج 5 ف ــة ال ــا يف مقابل أّم
– 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 أيضــاً 
ــايل  ــة وبالت ــه العملي ــزوج إنعكــس يف حيات أن عــدم مســؤولية ال
ــل  ــرد الرج ــا الف ــة. أّم ــاة العملي ــاع يف الحي ــىل األوض ــس ع إنعك
الــذي أجريــت معــه املقابلــة فيعتــرب أن مــرّبر الطــالق كان هــو 
الحالــة اإلقتصاديــة. حيــث يعتقــد بإهتــزاز الرابطــة الزوجيــة مــع 
بدايــة حــدوث املشــاكل اإلقتصاديــة. باإلضافــة إىل ذلــك يعتقــد 
ــال االم- االب إىل  ــرار الطــالق نتيجــة إنتق ــه إتخــذت ق ان زوجت
املنــزل وفــق أنــواع املشــاكل اإلقتصاديــة. أّمــا املــرأة فرتبــط هــذا 
القــرار بنــوع القــرارات الهاّمــة التــي تــم إتخاذهــا دون الحصــول 
ــادي  ــع اإلقتص ــإن الوض ــر ف ــظ آخ ــوع. بلف ــا يف املوض ــىل رأيه ع
أو إنتقــال أرسة الرجــل إىل املنــزل هــي املواضيــع التــي يتــم 
ــرأة  ــبة للم ــا بالنس ــل، اّم ــق الرج ــالق وف ــرّبرات الط ــا م إعتباره
فــإن هــذه املواضيــع مل تكــن األســباب الرئيســية يف الطــالق 
وإمنــا يتــم تفســري األســباب الرئيســية بإعتبارهــا عــدم مســؤولية 

ــه.  الرجــل وعــدم املشــاركة من

إحــدى املشــكالت التــي حدثــت خــالل الــزواج بالنســبة للــزوج 5 
ــا تعرّضــت  ــا تعتقــد أنه ــة. أشــارت املــرأة إىل أنه ــط بالخيان ترتب
إىل الخيانــة خــالل فــرتة الــزواج، حيــث أشــارت إىل أنهــا شــعرت 
بالخيانــة مــن زوجهــا وفــق مختلــف انــواع العالمــات مــن 
ــاد إىل أن هــذا الوضــع غــري  ــا الفــرد الرجــل فقــد أف ــا. اّم زوجه
حقيقــي ومل يقبــل تهــم الخيانــة. يف هــذا الســياق يظهــر أن 

ــة. ــن مختلف ــار عناوي ــد يف إط ــن األزواج يتجّس ــالف ب الخ

“ال أعلــم كــم مــرة حدثــت الخيانــة ولكــن أعتقــد أنهــا 
ــه  ــك نســبة لعــد إهتاممــه وعــدم حّب ــت موجــودة. وذل كان
ــك  ــي، وأن ذل ــن يحّبن ــه مل يك ــك ألن ــول أن ذل ــت أق ... كن
يعنــي تواجــد إمــرأة أخــرى يف حياتــه. لهــذا الســبب إنتهــى 
ــام(. ــرة، 44 ع ــرأة، رشق مرم ــزوج:5، إم ــه”. )ال ــى تجاه حّب

“كانــت تحــدث مشــاكل يف األيــام األخــرة النهــا كانــت 
ــع النســاء  ــوال م ــا الســابق كان يــرصف األم ــول أن زوجه تق
يف الخــارج. ولكــن مل تحــدث حالــة الخيانــة عــىل اإلطــالق”. 

ــام(. ــرة، 51 ع ــل، رشق مرم ــزوج:5، رج )ال

ــكار  ــزوج 5 أف ــدى ال ــد ل ــزوج 1، يتواج ــال يف ال ــو الح ــام ه ك
متنازعــة فيــام يختــص بتأثــري البيئــة القريبــة عــىل العالقــة. عنــد 
ــزوج 5 يتضــح عــدم  ــم منحهــا مــن ال ــي ت ــات الت ــة اإلجاب مقارن
وجــود فكــرة مشــرتكة حــول هــذا املوضــوع وانــه يتواجــد طــرف 

واحــد فقــط أشــار إىل تواجــد مثــل هــذا الوضــع.  

حيــث  بعيــدة.  لدرجــة  الخــارج  مــن  تأثــرت  “زوجتــي 
أصبحنــا يف محيــط مــن الفــن. أعتقــد انهــا دخلــت يف هــذه 

املواضيــع”. )الــزوج:5، رجــل، رشق مرمــرة، 51 عــام(.

ــئ  ــدث ش ــارج، مل يح ــن الخ ــل م ــاك أي تدّخ ــن هن “مل يك
مثــل ذلــك عــىل اإلطــالق. كانــت املشــكلة بيننــا نحــن فقــط. 
مل نتفــق، وإنفصلنــا”. )الــزوج:5، إمــرأة، رشق مرمــرة، 44 

عــام(.

ــرّبر األســايس  ــح ان امل ــرأة توّض ــإن امل ــزوج 6 ف ــة ال ــا يف مقابل أّم
ــا الــزوج  يف الطــالق هــو تطبيــق العنــف عــن طريــق الــزوج. أّم
ــح ان  ــارش وأوض ــري مب ــكل غ ــع بش ــذا الوض ــرّق إىل ه ــد تط فق
ــرتة  ــك الف ــه الكحــول يف الخــارج يف تل ــرّبر األســايس كان تناول امل
ــم الخاصــة. مل يشــري الرجــل إىل  ــل أرسة الزوجــة يف حياته وتدّخ
أبعــاد العنــف الــذي كان يتــم تطبيقــه عــىل الزوجــة عــىل الرغــم 
مــن ذكــره الترّصفــات الســلبية التــي كانــت تصــدر منــه نتيجــة 
الكحــول كــام ذكــر موضــوع العنــف بإعتبــاره موضــوع طبيعــي. 

كــام ذكــر بشــكل أكــر املواضيــع مثــل أن والــدة الزوجــة رشعــت 
ــا  ــة وانه ــاة الزوجي ــل الحي ــذات لفش ــم والتعوي ــع التامئ يف صن
حاولــت فصلهــم عــن بعضهــم البعــض. املواضيــع التــي تــم 
ذكرهــا مــن الفــرد الرجــل والتــي تختــص بتدّخــل أرسة الزوجــة 
يف حياتهــم الزوجيــة يتــم تفســريها يف شــكل مجهــودات للحاميــة 

ــق املــرأة.  واملســاعدة يف التخلــص مــن املشــاكل عــن طري

باإلضافــة إىل ذلــك فــإن أحــد املتغــرّيات االخــرى الهاّمــة يف 
ــف  ــه. تختل ــرد الرجــل لزوجت ــة الف ــزوج 6 هــو خيان ــات ال عالق
األحــداث والتجــارب التــي تــم ذكرهــا مــن طــريف الــزوج 6 فيــام 
يتعلّــق بالخيانــة. عــىل الرغــم مــن قبــول الفــرد الرجــل حــدوث 
ــع  ــذا الوض ــه أن ه ــة إاّل أن ــاة الزوجي ــرتة الحي ــوال ف ــة ط الخيان
ــذا  ــم به ــن عــىل عل ــه مل تك ــة وان زوجت ــىل العالق مل ينعكــس ع
ــع  ــم بوض ــىل عل ــت ع ــا كان ــارت إىل انه ــرأة أش ــر. إاّل أن امل األم
الخيانــة وان هــذا الوضــع كان يعتــرب نقطــة تحــّول بالنســبة لهــا. 
ــع  ــن املواضي ــرب أيضــاً م ــة تعت ــر أن الخيان يف هــذا الســياق يظه

ــألزواج.  ــا صــوت مشــرتك ل ــي اليكــون فيه الت

“وصــل االمــر إىل حــد بعيد مــع ظهــور الزوجــات االخريات...
النســاء ورصف  إىل  الذهــاب  عــن  عبــارة  الحيــاة  كانــت 
األمــوال. جلــب زوجــة اخــرى مــن بعــدي. خــرج املوضــوع 
مــن يــدي عندمــا رأيــت أنــه نــام معهــا”. )الــزوج:6، إمــرأة، 

ــام(. ــول، 38 ع ــامل رشق األناض ش

ولكــن أرسيت مل تســمع  الخيانــة كثــراً  “حــدث موضــوع 
ــم كان  ــالق. نع ــىل اإلط ــر ع ــم باألم ــي مل تعل ــر. زوجت باألم
ــي يف  ــم بزوجت ــت أهت ــي كن ــاة ولكّن ــة يف الحي ــاك حبيب هن
الســابق. رأيــت أن االمــر ليــس منــه فائــدة. ومل يكــن هنــاك 
ــي”.  ــن زوجت ــت م ــذا إنفصل ــن أرسيت ل ــل م ــو أفض ــن ه م

)الــزوج:6، رجــل، شــامل رشق األناضــول، 46 عــام(.

يختلــف نهــج تقــرّب الطرفــن يف الــزوج 6 مــن موضــوع العالقــة 
ــاً يف  ــة أيض ــن مختلف ــارب الطرف ــر ان تج ــث يظه ــية. حي الجنس
العالقــة الجنســية كــام هــو الحــال يف املواضيــع األخــرى. حيــث 
تشــري املــرأة إىل تواجــد أنــواع الســلوكيات التــي توفــر اإلكــراه يف 
موضــوع الجنــس كــام يفيــد الرجــل بــان الحيــاة الجنســية كانــت 

طبيعيــة ومل يحــدث شــئ مــن هــذا القبيــل. 

يف  أرغــب  مل  ولكننــي  يــوم  كل  العالقــة  يف  يرغــب  “كان 
ــر...”  ــىل الرسي ــايئ ع ــب يف رضيب وإلق ــاً يرغ ــك، كان أيض ذل

)الــزوج:6، إمــرأة، شــامل رشق األناضــول، 38 عــام(.

ــاة الجنســية عــىل اإلطــالق  ــاك مشــكلة يف الحي “مل يكــن هن
ــام(. ــول، 46 ع ــامل رشق األناض ــل، ش ــزوج:6، رج ...” )ال

بخــالف رجــل واحــد فقــط فإنــه يف جميــع انــواع املقابــالت التــي 
أشــارت فيهــا النســاء إىل تعرّضهــن للعنــف أشــار جميــع الرجــال 
إىل موضــوع العنــف بشــكل ســطحي مــع مالحظــة ذكرهــم 
ــإن عــدد  ــة األخــرى ف للموضــوع بشــكل غــري مهــم. مــن الناحي
ــيس او  ــي، الجن ــدي، العاطف ــف الجس ــن إىل العن ــاء تعرّض 5 نس
ــة  ــو نهاي ــوع كان ه ــذا املوض ــربن ان ه ــث يعت ــي حي اإلجتامع
ــرأة  ــدد 1 إم ــالق لع ــربر يف الط ــوع كان امل ــزواج إاّل أن املوض ال

فقــط.

ــي  ــل رضبن ــك ألن الرج ــالق وذل ــىل الط ــورة ع ــت مجب “كن
بالســكن يف ذراعــي. كنــت أتعــّرض إىل الــرب يف كل يــوم، 
ــي  ــهر. كان يربن ــرة يف الش ــام أو م ــة أي ــرة يف كل ثالث أو م
ــالً  ــة. مث ــى الكلم ــاً مبعن ــالً عقلي ــاول الكحــول. كان مخت ويتن
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 يربنــي”. )الــزوج:6، إمــرأة، شــامل رشق 

األناضــول، 38 عــام(.

“كنــت أذهــب إىل املنــزل متأخــراً بعــض الشــئ. كنــت 
ــان وكانــت تواجهنــي  أتــرصّف بشــكل مســئ يف بعــض االحي
ــر  ــر الكب ــك...مل يحــدث األم ــن مــن ذل ــت اتجّن ــك. كن يف ذل
ــر  ــن األم ــن م ــت أتجن ــركالت. كن ــا بال ــذي رضبته ــد ال بالح
عندمــا كانــت تتجــاوز حدودهــا وكنــت أرضبهــا وليــس كثــراً. 
كنــت أنهــض يف الصبــاح ألحصــل عــىل الرضــا منهــا. مل يكــن 
رضيب لهــا بالشــكل العنيــف. كان مثــل املــزاح...” )الــزوج:6، 

ــام(. ــول، 46 ع ــامل رشق األناض ــل، ش رج

بإختصــار، تــم تحديــد تواجــد التعليقــات املختلفــة مــن االزواج 
العالقــة،  القريبــة يف  البيئــة  تدّخــل  يختــص مبواضيــع  فيــام 
الوضــع اإلقتصــادي ووضــع عمــل األفــراد، الخيانــة، الحيــاة 
ــن  ــات يف وصــف االوضــاع م ــام ان تواجــد اإلختالف الجنســية. ك
األفــراد يوضــح تواجــد نقصــان التواصــل واإلنقطــاع. يظهــر 
عــدم وجــود التواصــل بــن االطــراف بشــكل كبــري ســواء كان مــن 
حيــث عــدم التــوازن يف نظــرة االزواج إىل املشــاكل التــي عاشــوها 
خــالل فــرتة الــزواج أو عــدم التــوازن يف األســباب التــي أوضحوهــا 
بإعتبارهــا مــن مــرّبرات الطــالق. أوضــح األزواج التجــارب التــي 
عاشــوها خــالل فــرتة الــزواج مــن خــالل اإلختالفــات يف العديــد 

مــن النقــاط. 

ــة العــزو  ــات الصــادرة مــن نظري ــار التوصي عــن األخــذ يف اإلعتب
الــذايت يظهــر انــه يتواجــد إحتــامل منخفــض يف تحّمــل مســؤولية 
الــزواج  إنتهــاء  يف  أنفســهم  عــىل  النتائــج  وقبولهــم  األفــراد 
ــور  ــذا املنظ ــن ه ــوع م ــاول املوض ــد تن ــالق. وعن ــدوث الط وح
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يظهــر أن املشــاكل التــي حدثــت يف فــرتة الــزواح وباألخــص 
ــم  ــالق يت ــرّبرات للط ــكل م ــا يف ش ــم توضيحه ــي ت ــاع الت األوض
ــة  ــن الناحي ــم. م ــادرة منه ــري ص ــاكل غ ــكل مش ــا يف ش توضيحه
ــن  ــة ب ــات املختلف ــري والتعليق ــامم التفس ــذب اإلهت ــرى يج االخ
كل مــن الرجــال والنســاء فيــام يختــص بانــواع املشــاكل املختصــة 
ــاة  ــف والحي ــن األزواج والعن ــت ب ــي حدث ــة الت ــع الخيان مبواضي

ــية.  الجنس

3.8 عــامل العواطف بعــد الطالق وامليل للتوصية يف الطالق

الطــالق  بهــا االزواج بعــد  التــي يشــعر  العواطــف  تختلــف 
التــي  املشــاكل  انــواع  إىل  املختلفــة  نظرتهــم  مــع  بالتوافــق 
ــع مــرّبرات الطــالق. حيــث  ــة ومواضي ــاة الزوجي حدثــت يف الحي
ــداً  ــدة ج ــهم الجيّ ــاروا إىل أحاسيس ــن أش ــراد الذي أن أزواج األف
خــالل فــرتة الــزواج أشــاروا إىل انهــم يحّســون بالوحــدة، التعــب 

ــالق.  ــد الط ــرتة بع ــار يف الف واإلنكس

“بعــد الطــالق أشــعر أننــي مثــل الطيــور، أشــعر بحــال 
جّيــدة جــداً. أنــا حليــاً يف وضــع جيــد جــداً. ميكننــي ان أقــول 
ــالد. نعــم  ــايت تغــّرت بالكامــل. أذهــب إىل خــارج الب أن حي

ــام(. ــزوج:1، رجــل، إســطنبول، 43 ع ــد جــداً”. )ال ــا جّي أن

ــن  ــدة م ــاك فائ “أشــعر بالتعــب الشــديد جــداً. مل يكــن هن
الرجــل تجاهــي. ولكــن كان يقــّدم الدعــم املعنــوي. تفهمــن 
ذلــك، يف املســاء أحــّر املائــدة وتقولــن ان زوجــي ســيحر 
ــن  ــاك م ــد هن ــض، واليوج ــا البع ــع بعضن ــاً م ــأكل جميع لن
ــام(. ــطنبول، 38 ع ــرأة، إس ــزوج:1، إم ــب...” )ال ــأيت أو يذه ي

“ســيئة. يف الواقــع أشــعر بحالــة ســيئة جــداً. حتــى إن 
ــك.  ــك بجانب ــت أرست ــى إن كان ــف ســبب وحت ــاك أل كان هن
ــف  ــون مبختل ــك. اليك ــل زوج ــون مث ــر اليك ــدي أن االم تأك
االحــوال. أنظــر إىل االطفــال وأرى الفــراغ يف األطفــال. هنــاك 
إنكســار. أرى االمــر فيهــم...” )الــزوج:2، إمــرأة، رشق وســط 

ــام(. ــول، 37 ع األناض

ــل”.  ــر راحــة عــىل األق ــر بشــكل أك ــي أن أفّك ــاً ميكنن “حالي
ــام(. ــول، 40 ع ــط األناض ــل، رشق وس ــزوج:2، رج )ال

مــن  كل  بــن  املشــرتك  الصــوت  بتواجــد  القــول   الميكــن 
والعواطــف  باملشــاعر  يختــص  فيــام  والنســاء   الرجــال 
إىل  النســاء  نصــف  يشــري  حيــث  الطــالق.   بعــد 
نســبة  إنخفــاض  مــع  ســيئة،  مشــاعر  يف   تواجدهــم 
بالنســبة  أّمــا  جيّــد.  بوضــع  انهــن  أوضحــن  الــاليت  النســاء 
الوحيــدة  فالنتيجــة  مختلفــاً.  ليــس  فالوضــع   للرجــال 

محيطهــم.  املتواجديــن يف  لألفــراد  الفــوري  بالطــالق   القــرار 
ــري  ــرورة التفك ــم ب ــم يخربونه ــىل أنه ــديد ع ــم التش ــث يت  حي
توضيــح  مــع  منهــم  االمثلــة  تقديــم   الجيّــد، 
اإلحرتافيــة  املســاعدة  عــىل  حصولهــم   رضورة 
يظهــر  اإلجتامعــي،  الجنــس  حيــث  مــن  األمــر.  لــزم   إذا 
أكــر  بشــكل  “بالطــالق”  يوصــون  الرجــال  مــن  األفــراد   ان 

املحيطــة.  بيئهــم  يف  املتواجديــن   لألفــراد 
 كــام يظهــر أنــه باألخــص النســاء الــاليت يشــعرن بحالة جيّــدة بعد 
مــن  جميــع  إىل  “بالطــالق”  التوصيــة  يقّدمــن   الطــالق 
الرجــال  ناحيــة  مــن  أّمــا  إستشــارتهن.  عــىل   يحصــل 
النــوع  هــذا  عــن  الحديــث  املمكــن  مــن   فاليكــون 

من النمط.  

التوصية بالطالقالعواطف بعد الطالق

رجلإمرأةرجلإمرأة 

ــالق إذا كان جيد جداً متعبة جداً هناك شوق الزوج 1  ــم بالط ــداً. ال تق ــر جي فك
عليك بالطالقالســبب غــر مهــم

وأقــول راحة أكر من الناحية الذهنية سيئ ووضع األطفال يؤثر أيضاً الزوج 2  الطــالق  مصاعــب  أذكــر 
االطفــال  تواجــد  حالــة  يف  التطلــق 

وأقــول  الطــالق  مصاعــب  أذكــر 
تطلــق  ال

التعــب والخــوف مــع التفكــر بــأن الزوج 3 
الوحــدة صعبــة 

النواحــي  مــن  الراحــة  مــع  جيــد 
واملعنويــة  املاديــة 

ــاعدة  ــىل املس ــل ع ــداً واحص ــر جي فك
ــة  أسأل وأقول عليك بالكفاح اإلحرتافي

أستفرس وأسأل عليك بالطالق الوحدة متعبة ولكن مكسورة الزوج 4 

أســتفرس وأســأل، فكــر جيــدا أذكــر فكر جيدا وكافح والتطلّق النقص من الناحية املعنوية سعيدة ، أكر راحة الزوج 5 
مصاعــب الطــالق وأقــول التطلــق

يف حرية وسعادة الزوج 6  )اإلبتســامة  مختلطــة  عواطــف 
القلــب( يف  والحــزن  الوجــه 

ــرر  ــاك م ــالق إذا كان هن ــك بالط علي
ــك  ــأدعم ذل أرضب مثاالً بنفي وأقول التطلق وس

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

االزواج  حيــاة  إختــالف  هــي  بــارز  بشــكل  تظهــر  التــي 
وأحاســيس  مشــاعر  يف  وتواجدهــم  بالكامــل  الطــالق   بعــد 

مختلفــة جداً. )الجدول 30( 

بالطــالق  للتوصيــة  املطلّقــن  األفــراد  ميــل  يختلــف مســتوى 
أن  يظهــر  حيــث  محيطهــم.  يف  املتواجديــن  األفــراد  إىل 
إتخــاذ  اليدعمــون  املطلّقــن  األفــراد  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
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ــم  ــوا تجاربه ــأن يقدم ــن ب ــخاص مطلق ــن األش ــب م ــم الطل ت
حــول العمليــة القانونيــة يف مرحلــة الطــالق. و قــد تــم يف 
ــالق  ــات الط ــة بطلب ــامت املتعلق ــة التقيي ــاق دراس ــذا النط ه
القضايــا و  نــوع  الطــالق املقدمــة للمحكمــة و  و مــربرات 
مــدة املحاكمــة و عــدد الجلســات و تأثــري منفــذي و مطبقــي 
القانــون عــىل العمليــة و النفقــة و الواليــة و التعويضــات 
القانونيــة  العمليــة  يف  الدعــم  آليــات  و  امللكيــة  نظــام  و 
الخدمــة  مراكــز  تقدمهــا  التــي  اإلجتامعيــة  الخدمــات  و 

.ASPB االجتامعيــة 

1.9. تقديــم الطلب بالطالق 

تبــن أنــه بعــد أن يتخــذ األفــراد قــرار الطــالق يقــوم نصفهــم 
تقريبــاً بتقديــم طلــب الطــالق للمحكمــة و متابعــة كافــة 
ــن  ــك دون تعي ــم ذل ــث يت ــة حي ــة القانوني ــراءات العملي إج
الطلبــات  تقديــم  بــأن  املالحظــة  متــت  وقــد  محامــي.  أي 
الشــخصية أي بــدون تعيــن محامــي تتــم غالبــاً مــن قبــل 
ــاً أي أنهــم أمتــوا املراحــل  األفــراد الغــري متعلمــن تعليــامً عالي
بتعيــن  يقومــون  مــن  أّن  و  فقــط.  دراســتهم  مــن  األوىل 
و  العــايل،  التعليــم  تلقــوا  ممــن  هــم  مأجوريــن  محامــن 

ــو أن  ــس ه ــث الجن ــن حي ــراد م ــن األف ــام ب ــالف في إن االخت
أغلــب مــن ُعــّن لهــم محامــن مــن النقابــة هــم مــن النســاء. 

ــم 31( ــدول رق )الج

بجانبــه  املحامــي  ورأيــت  بنفــي  الطلــب   “قدمــت 
محامــي  إنــه  املحكمــة،  يف  يل  حضــور  أول   يف 
لشــخص ال ميلــك شــيئاً... جــاء املحامــي، كنــت قــد حــرت 
ــك  ــس لدي ــألتني ألي ــرأة و س ــايض ام ــدي، و كان الق لوح
ــي  ــن نف ــع ع ــي أن أداف ــا ال، أال ميكنن ــت له ــي، قل محام
تســتطيعي  لــن  قالــت  و  بالرفــض  أجابتنــي  مبفــردي؟ 
ذلــك. قالــت يل سأرســلك إىل نقابــة املحاميــن لتجــدي 
مــن يدافــع عنــك هنالــك. تواصلــت القاضيــة معــي و 
ــي  ــن محام ــه و تعي ــة علي ــت املوافق ــي و مت ــت طلب قدم
بعــد فــرتة 1.5-1 شــهر. )امــرأة، رشق البحــر األســود ، 

ــام( 38 ع

“ذهبــت إىل النقابــة أوالً، و تقدمــت بالطلــب و إنقضت 
فــرتة أســبوع إىل عــرشة أيام ثم تم تعيــن محامي يل من 
قبــل النقابــة، و بعد ذلك ذهبــت إىل املحامي” )امرأة، 

البحــر األبيض املتوســط، 36 عام(

تــم إجــراء معظــم دعــاوى الطــالق التــي تكــون بالنــزاع أو التــي 
ال تتــم بالتفــاوض عــرب تعيــن محامــي و ذلــك بنســبة 51٪ مــن 
ــت  ــي مت ــالق الت ــاالت الط ــبة لح ــا بالنس ــة. أم ــاوي املرفوع الدع

بالتفــاوض بــن الطرفــن فقــد تــم معظمهــا مــن خــالل التقــدم 
بطلــب الطــالق بشــكل فــردي و ذلــك بنســبة 68٪. ) الجــدول 
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مل يوجد محامي، قدم العدد 
الطلب بنفسه

املحامي املجاين 
املجموعليس هناك جوابمحامي باألجر املحامي املتطّوع من النقابة

41048,812,43,231,24,4100املجموع

الجنس

21047,620,54,324,82,9100إمرأة

20050,04,02,038,06,0100رجل

الفئة العمرية

11547,012,21,733,95,2100- 34 عام

29549,512,53,730,24,1100+35عام

املستوى العلمي 

22455,419,62,718,83,6100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11637,95,24,344,08,6100خريج ثانوي

7045,71,42,950,00,0100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6740,34,56,041,87,5100أقل من 3 أعوام

45149,07,80,035,37,8100-5 عام

69755,711,31,027,84,1100-10 عام

19548,216,94,128,22,6100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4738,38,52,144,76,4100اليوجد طفل

126449,69,54,233,03,8100-2 طفل

9951,522,21,020,25,1100+2 طفل

الجدول 31. تقديم طلب الطالق بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(

مل يوجد محامي، العدد
قدم الطلب بنفسه

املحامي املجاين من 
املجموعليس هناك جوابمحامي باألجر املحامي املتطّوع النقابة

41048,812,43,231,24,4100عام 

29256,911,33,423,35,1100بالتفاوض

6618,224,23,048,56,1100التوجيه من املحامي

22668,17,53,515,94,9100اإلتفاق املتبادل 

11828,815,32,550,92,5100النزاع 

قــد تــم توجيــه ســؤال لألفــراد املطلقــن أو لنصــف األفــراد 
الســؤال”  كان  و  الدراســة  عليهــم  اجريــت  الذيــن  املطلقــن 
هــل ســيكون هنالــك أي اختــالف يف العمليــة القانونيــة لــو 
ــة األفــراد  ــة” و كان جــواب أغلبي ــم تعيــن محامــي للقضي ــه ت ان
الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة مــن الذيــن مل يكملــوا املراحــل 
التعليمية/خريجــي املراحــل اإلبتدائيــة بأنــه ســيكون هنالــك 
تغيــري حتــامً يف العمليــة القانونيــة حيــث ســيكون هنالــك تغيــري 
يف النتائــج التــي يحصلــوا عليهــا مــن املحكمــة يف مواضيــع الواليــة 

ــي.  ــل محام ــة توكي ــة يف حال ــع املادي واملواضي

“بالطبــع كان الوضــع ليكــون مختلفــاً لــو أننــي قمــت بتعيــن 
ــارك  ــك. و مل أش ــود لذل ــك النق ــن أمتل ــي مل أك ــي لكنن محام
أحــداً باألمــر ألننــي مل اكــن أمتلــك معلومــات كافيــة. ولكننــي 
ــي  ــو أنن ــح ل ــه كان باإلمــكان أن أحصــل عــىل نصائ أظــن بأن
ــب  ــه ومايج ــب أن أفعل ــا يج ــول م ــا ح ــداً م ــترشت أح إس
ــود ، 42  ــر األس ــرب البح ــرأة، غ ــه” )ام ــب قول ــه ومايج عمل

ــدايئ( ــم ابت ــام، خريجــة تعلي ع

“لــو اننــي عينــت محامــي لــكان الوضــع مختلفاً عندهــا إال أن 
فــرتة القضيــة ســتكون أطــول. كانــت النتيجــة لتكــون مختلفــة 
يف موضــوع منــح واليــة الطفــل لــألب. 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 
ــل  ــكل أفض ــح بش ــادي ليصب ــم امل ــكان وضعه ــي ل ــن محام بتعي
ــة بشــكل أفضــل. يف  ــن ســيحصلن عــىل النفق ــن ك ال ســيام وأنه
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 عــىل النفقــة 
ألطفــايل عــىل األقــل. لقــد أعطــاين زوجــي 100 لــرة لألطفــال 
مــاذا أصنــع بهــذه 100 لــرة؟ هــل أرســلهم للمدرســة؟ هــل 
ــم  ــه ال يت ــة إىل أن أشــرتي احتياجاتهــم؟ مــاذا أفعــل؟ باإلضاف
دفــع هــذه القيمــة بشــكل منتظــم” )امــرأة ، منطقــة إيجــة، 

34 عــام(

ــت  ــي، و كن ــد خانن ــه ق ــاً ألن ــيصبح مختلف “كان كل يشء س
أمتلــك األدلــة، كنــت قــادرة عــىل إثبــات مــا فعلــه، كان 
ميكننــي أن أخــذ كل مــا أريــد منــه، األرض والســيارة والنقــود، 

ــام(  ــط، 32 ع ــض املتوس ــر األبي ــرأة ، البح ــئ...” )ام كل ش

مــن الناحيــة األخــرى فــإن مجموعــة صغــرية مــن الذيــن نّفــذوا 
الطــالق بالتفــاوض مقتنعــن بأنــه لــن تتغــري النتيجــة حتــى 
ــوع مــن اإلعتقــاد يظهــر يف  ــن محامــي. هــذا الن ــو قامــوا بتعي ل
ــكايف )خريجــي  ــم ال ــن مل يتلقــوا التعلي ــن األفــراد الذي الغالــب ب
املرحلــة االبتدائيــة و األســاس واملتوســطة(. وربــط أغلبهــم هــذا 
ــن  ــم الذي ــة الســيئة ألنفســهم او أزواجه ــة املادي بالوضــع بالحال

ــم.  ــوا منه تطلّق

ــا  ــوال فائضــة! حــدث الطــالق، م ــف الوضــع، أم ــن يختل “ ل
ــم تقاســمه...”  ــاك شــئ ليت ــن هن ــه، مل يك ــا فعل ــذي ميكنن ال
ــة  ــج مرحل ــام ، خري ــض املتوســط، 48 ع ــر األبي )رجــل، البح

ــة(  ابتدائي

“ ال، كنــت ســأقول نفــس األشــياء أيضــاً، مل يكــن لــدي دخــل، 
ــة، “ )امــرأة، غــرب األناضــول،  مل يكــن لــدي إمكانيــات مادي

35 عــام ، خريجــة مرحلــة ابتدائيــة(  

“مل يكــن ليتغــر أي يشء ألنــه ال ميتلــك يشء، ال يوجــد أي 
يشء، تــرك القــايض امللــف مفتوحــاً ألقــدر عــىل الحصــول عــىل 
ــام، خريجــة  ــرأة، إســطنبول 37 ع ــة فقــط ال غــر” )ام النفق

الجدول 32. تقديم طلب الطالق وفق نوع الدعوى )%(
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ــة( ــة ابتدائي مرحل

العمليــة  يف  محامــي  عينــوا  الذيــن  األفــراد   ذكــر 
املحامــي  تعيــن  اختــاروا  بانهــم  للطــالق   القانونيــة 
ظّنــاً منهــم بأنــه سيســاعدهم يف القضيــة و يف الدفــاع عــن 

وضعهــم. 

“ذهبــت للمحكمــة، و قــد تطلــب منــي الوضــع تعيــن 
محامــي ألننــي كنــت أريــد الحصــول عــىل تعويضــات، و قــد 
ــرة ،  ــرب مرم ــرأة، غ ــاص” )ام ــه الخ ــىل محامي ــي أيب ع دلّن

ــام(  39 ع

ــة, و  ــة للمحاكم ــوم الجلس ــن ي ــم تعي ــواب وت ــل الج  “ وص
كان ال بــد مــن وجــود محامــي ألنــه ال ميكننــي الدخــول 
بدونــه. قدمــت طلبــاً عــىل الفــور وتــم تعيــن محامــي مــن 
ــا إىل املحكمــة ســوياً” )امــرأة ، غــرب  املحافظــة × ، و ذهبن

ــام( ــول ، 34 ع األناض

ال  أنــا  و  مليــار،   50 بتعويــض  دعــوة  يل  تفتــح   “اآلن 
محامــي  تعيــن  قمــت  مليــار...   50 مبلــغ   أمتلــك 
ألســتطيع  أكــن  مل  الطــالق.  قــرار  منــح  خــالل   أيضــاً 
الدفــاع عــن نفــي. لهــذا الســبب ...” ) رجــل، منطقــة 

ايجــة، 46 عــام(

تعيــن  بعــد  الطــالق  طلــب  مذكــرة  بتقديــم  األفــراد   قــام 
تقدميهــا يف  تــم  التــي  التوضيحــات  قصــرية.  مبــدة   املحامــن 
املحامــي  تعيــن  مــع  بأنــه  تفســريها  النقطــة، ميكــن   هــذه 
انهــم  و  حاســم،  بشــكل  قراراتهــم  األفــراد  إتخــذ   فقــد 
الطــالق  أجــل  مــن  القانونيــة  العمليــة  أجــروا   قــد 

بشكل قطعي. 

ــي،  ــن املحام ــالق و تعي ــرار الط ــاذ ق ــن اتخ ــبوع ب ــّر أس “م
ذهبنــا إىل املحامــي، منحــت املحامــي توكيــالً يف القضيــة 

ــام(  ــرة ، 60 ع ــرب مرم ــل، غ ــت” )رج ووقع

“اتخــذت قــرار الطــالق، ذهبــت فــوراً” )امــرأة ، غــرب 
عــام(   30  ، األناضــول 

اليــوم.  ذات  يف  توكيــالً  املحامــي  منحــت   “ 
فــوراً،  يومهــا  معــي  تكلــم  صديقــي،  املحامــي   كان 
 رشحــت لــه الوضــع. قــال يل هــل أنــت متأكــدة قلــت 
نعــم، كتــب الطلــب، وقدمتــه بــدوري” )امــرأة ، غــرب 

مرمــرة ، 44 عــام(

2.9 مــربّرات الطالق التي يتــم تقدميها للمحكمة

يف  كتبوهــا  التــي  املــرّبرات  عــن  األفــراد  ســؤال   تــم 
األغلبيــة  جــواب  كان  قــد  و  للمحكمــة.  الطــالق   طلــب 
النــزاع  بســبب  الطــالق  يف  كانــت  األســباب   بــأن 
الشــديد، ولكــن يظهــر أن هــذا املــرّبر ليــس ســببا رئيســياً 
الشــديد”  “النــزاع  اعتبــار  ميكــن  حيــث  الطــالق.   يف 
مــن  املحاكــم  يف  دائــم  بشــكل  اســتخدامها  يتــم  جملــة 
بــأن  يظهــر  تطبيقــي.  قالــب  شــكل  يف  الجميــع   قبــل 
يف  األفــراد  تجّنــب  الوضــع.  لهــذا  مختلفــة  أســباب  هنالــك 
العاطفيــة  بالحيــاة  متعلّقــة  تفاصيــل  توضيــح   املحكمــة 
العنــف  أوضــاع  العنــف،  الخيانــة،   )حــوادث 
ــاظ  ــوا اإلحتف ــث رجح ــيس( حي ــق الجن ــدم التواف ــيس و ع  الجن
نتيجــة  ذلــك  مــن  يظهــر  بينهــم.  فيــام   بهــا 
مــن  الشــديد”  “النــزاع  عبــارة  إســتخدام 
القانونيــة  الطــالق  عمليــة  تســيري   أجــل 
يف  الصعوبــات  مواجهــة  وعــدم  رسيــع   بشــكل 
املحكمــة يف شــكل قالــب تطبيقــي مســتخدم يف جميــع حــوادث 

املحاكــم. 

يســتطيع  ال  بأنــه  مــرراً  قّدمنــا  التفاهــم،   “عــدم 
هنالــك  يكــن  مل  إن  بعضهــا  مــع  العيــش   الطرفــان 
وضــع للتفاهــم، ومل يكــن هنــاك وضــع بعــد التفاهــم عــىل 
اإلطــالق” )امــرأة ، جنــوب رشق األناضــول ، 38 عــام ، طــالق 

بالتفــاوض(

األســباب  مــن  الكثــر  هنــاك  بالطبــع  الشــديد،   “النــزاع 
بالطبــع  ولكــن  ذلــك  وراء  الكامنــة   االخــرى 
بشــكل  منهــا  بــكل  القــايض  إخبــار   الميكــن 
مفّصــل” )إمــرأة، غــرب البحــر األســود، 46 عــام، طــالق 

بالتفــاوض(

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

بالتفاوض( 

إختــالف  هــو  الرئيــي  الســبب  الشــديد،  النــزاع   “ 
الجنــس،  لعامــل  باإلضافــة  للحيــاة  النظــر   وجهــات 
النظــر”  وجهــات  إختــالف  شــكل  يف  املــرر   أوضحــت 
طــالق  عــام،   24  ، األناضــول  رشق  شــامل   ،  )امــرأة 

بالتفاوض(

لكــن  بيننــا،  موجــوداً  يكــن  مل  الشــديد  النــزاع   “ 
ال ميكنكــم أن تكتبــوا يف طلــب الطــالق بــأن الحــب قــد 
ــئ  ــا، الش ــة يشء م ــىل كتاب ــن ع ــم مجري ــم، انت ــى بينك  إنته
هــو  بالتفــاوض  الطــالق  دعــاوى  مــن  فهتمــه   الــذي 
انــه ال أهميــة ملــا تكتبــه. تــم توجيهــي بــأن الطــالق يتــم يف 
ــالق  ــام، ط ــل، 37 ع ــاق” )رج ــم اإلتف ــوال إذا ت ــع األح جمي

ــاوض( بالتف

“ النــزاع الشــديد، نحــن كنــا متفقــن عــىل الطــالق و لــذا مل 
نذكــر الخيانــة “ )امــرأة ، غــرب األناضــول ، 31 عــام، طــالق 

بالتفــاوض( 

بــأن أوضحــوا  قــد  األزواج  بعــض  فــإن  أخــرى  ناحيــة   مــن 
مــن  التوجيــه  وفــق  الشــديد  النــزاع  كان  طالقهــم  مــربر    
قبــل املحامــن. وذلــك ألن املحامــن يلجئــون إىل مثــل هــذه 
ــر  ــكل أك ــة بش ــل املحاكم ــىل مراح ــول ع ــري الحص ــرق لتوف  الط

سهولة. 

“ النــزاع الشــديد ، قمنــا بتقديــم مــرر النــزاع الشــديد وفــق 
ــوا  ــث قال ــاوض. حي ــي يف الطــالق بالتف ــن املحام ــه م التوجي
ــق  ــم التحقي ــالً و ال يت ــاً طوي ــأن االمــر ال يســتغرق وقت ــا ب لن
فيــه كثــراً. لــذا أوضحنــا املــرّر بهــذا الشــكل” )امــرأة ، 

ــام( ــول ، 47 ع ــرب االناض غ

1.2.9. نــوع الدعوى: طالق بالتفاوض/طالق بالنزاع

ــأن  ــن ب ــص املطلق ــة و قص ــة أجوب ــالل دراس ــن خ ــا م ــن لن  تب
ــاروا الطــالق  ــاً نســبة 3/4 منهــم )70٪( قــد اخت أكرهــم تقريب
بالتفــاوض وأن هــذا االمــر قــد تــم وفــق اإلتفــاق املتبــادل بــن 
ــد  ــاالت تواج ــص يف ح ــاوض باألخ ــالق بالتف ــر الط األزواج. يظه
ــة او يف حــاالت الزيجــات  ــرتات طويل ــي تســتمر لف املشــاكل الت
مــع املصاعــب املحيطــة، واملاديــة والعاطفيــة حيــث يتفــق 
ــن هــذه املشــاكل.  ــص م ــاوض للتخلّ ــىل الطــالق بالتف األزواج ع
ــراد  ــن األف ــا م ــول عليه ــم الحص ــي ت ــة الت ــم األجوب ــم تقدي ت
.33 رقــم  الجــدول  اختــاروه يف  الــذي  الطــالق  نــوع   حــول 

طالق بالتفاوض وفق العدد 
التوجيه من املحامي

طالق بالتفاوض وفق 
اإلتفاق املتبادل بني 

االطراف
املجموعطالق بالنزاع 

41016,155,128,8100املجموع

الجنس

21013,855,730,5100إمرأة

20018,554,527,0100رجل

الفئة العمرية

11516,551,332,2100- 34 عام

29515,956,627,5100+35عام

املستوى العلمي

22414,359,426,3100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11619,045,735,3100خريج ثانوي

7017,157,125,7100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6717,953,728,4100أقل من 3 أعوام

45113,751,035,3100-5 عام

69712,459,827,8100-10 عام

19518,054,427,7100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4717,057,525,5100اليوجد طفل

126415,556,128,4100-2 طفل

9917,251,531,3100+2 طفل

الجدول 33. نوع الدعوى بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(
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ــأن  ــرى ب ــرار، ن ــا بحســب شــكل اتخــاذ الق ــد دراســة القضاي عن
األفــراد يرّجحــون و بشــكل كبري الطــالق بالتفــاوض. و خاصة لدى 
األفــراد الذيــن تزوجــوا مــن أشــخاص اختاروهــم بأنفســهم حيــث 
 يظهــر وضــع الطــالق بالتفــاوض بشــكل أكــرب. ميكــن تفســري هــذا 
ويف  الــزواج  قبــل  املرحلــة  يف  تقّدمــوا  األفــراد  بــأن  الوضــع 

فيــام  املشــرتك  التصالــح  وفــق  بالتفــاوض  الطــالق   مرحلــة 
الطــالق  يظهــر  الزوجيــة.  حياتهــم  إلنهــاء  بينهــم 
األشــخاص  بــن  إنتشــاراً  أكــر  بشــكل  الشــديد  بالنــزاع 
الذيــن  األفــراد  مــع  باملقارنــة  املدبّــر  بالــزواج  املتزوجــن 
.)34 رقــم  )الجــدول  الخــاص.  إختيارهــم  وفــق   تزّوجــوا 

ــراد  ــن األف ــاوض ب ــاق والتف ــات باإلتف ــة عــدم حــل الطلب يف حال
ــزاع )29 %(. يف بعــض  ــك حــاالت الطــالق بالن ــر نتيجــة ذل تظه
األحيــان تتشــكل هــذه الطلبــات يف املحــور املــادي حيــث ميكــن 
ــات التعويضــات و تقاســم  ــة، طلب ــات النفق ــك يف طلب ــل ذل متثي
ــن  ــوع م ــد موض ــات يتواج ــذه الطلب ــب ه ــكات. إىل جان املمتل
 ســيتوىل وصايــة وواليــة الطفــل والــذي يعتــرب متغــرّي مهــم 

أيضاً.

ــالق  ــا أردت الط ــك, أن ــرد ذل ــر مل ي ــرف اآلخ ــزاع, الط “بالن
باإلتفــاق والتفــاوض, ألن األمــر يتعلــق بالطفــل. هــي أم 
الولــد و أنــا أبــوه. مل يوافــق الطــرف اآلخــر. حاولــوا إرهاقــي 
ــة فــرتة املحكمــة. “)رجــل, جنــوب رشق األناضــول، 32  طيل

عــام(

“ بالنــزاع. حدثــت مجــادالت كثــرة, حــاول رضيب يف املحكمة. 
ــا. تبــن  ــة األطفــال هــو أم أن ســألوا عــن مــن ســيأخذ وصاي
أن زوجــي ســكران. كان لــدي شــهود , قاضيــان أعطيــاين 
ــة فــورا. املحامــي طلــب النفقــة عــىل إســمي. قلــت  الوصاي
ــامل رشق  ــئوين.”)إمرأة, ش ــل يف ش ــي أال يتدخ ــد يكف ال أري

ــام( األناضــول, 38 ع

ولكــن  الطــالق  يريــدون  كانــوا  أيضــا  هــم   “بالنــزاع. 
 كان لديهــم طلبــات ماديــة و معنويــة. كان األمــر عــىل 
شــكل  عــىل  ليســت  و  ماديــة  طلبــات  لدينــا   شــكل 
الطالق...”)رجــل, رشق  أريــد  ال  و  زوجــي,  أحــب  نعــم, 

عــام(  32 مرمــرة, 

3.9. فرتة املحكمة وعدد الجلســات 

 تــم ســؤال األفــراد عــن مــدة املحكمــة و عــدد الجلســات 
أيضــاً. يف الجــدول 35 يتــم عــرض املــدة التــي تنتهــي بهــا 
يف  املتنوعة,أمــا  الدميوغرافيــة  الخصائــص  حســب   املحكمــة 
املــدة  متوســط  الطــالق.  قضايــا  نــوع  36 حســب  الجــدول 
أشــهر.   9 الدعــوة  إنتهــاء  و  الطــالق  طلــب  تقديــم   بــن 
معهــم  اللقــاء  تــم  الذيــن  مــن  بــه  يســتهان  ال   قســم 
ــن  ــل م ــدة أق ــم مب ــة به ــالق الخاص ــوى الط ــت دع )39%( انته
 شــهر واحــد و مبعــدل وســطي ذهبــوا إىل املحكمــة 2 مــرة 
ــر  ــة أوالد أو أك ــم ثالث ــن لديه ــراد الذي ــدة. األف خــالل هــذه امل
و الذيــن مل تتجــاوز مــدة زواجهــم الســنة تكــون مــدة الدعــوى 
ــهر؛13  ــل 11,2ش ــات )بالتسلس ــة املجموع ــبة لبقي ــول بالنس أط

شــهر(

طالق بالتفاوض وفق العدد 
التوجيه من املحامي

طالق بالتفاوض وفق 
اإلتفاق املتبادل بني 

االطراف
املجموعطالق بالنزاع 

41016,155,128,8100املجموع 
13717,561,321,2100بإختياري ورضاء األرسة 

4619,660,919,6100بإختياري دون رضاء األرسة 
12218,047,534,4100زواج مدبر برضايئ 

4515,644,440,0100زواج مدبر بدون رضايئ 
525,861,532,7100الهرب/الخطف

الجدول 34. نوع الدعوى وفق قرار الزواج)%(

يف حــاالت الطــالق بالتفــاوض تتــم مالحظــة أنــه يف أكــر األحيــان 
ــأرسع  ــة ب ــاء املحكم ــرتة و إنه ــة الف ــدم إطال ــتهداف ع ــم إس يت
وقــت. مــن جهــة أخــرى ترتفــع نســبة حــاالت الطــالق بالتفــاوض 
ــم  ــة و يف مســتويات التعلي ــر املتقدم ــراد يف مراحــل العم يف األف

العــايل بالنســبة للــكل مــن النســاء و الرجــال عــىل حــد ســواء.

“بالتفــاوض. تحدثــت إليــه ففــي النهايــة كالنــا كّنــا متررين 
مــن األمــر. رمبــا كان هــذا هــو الســبب لســت أدري. وذلــك 
ألنــه ذهــب عــىل الفــور دون إطالــة املوضــوع.” )إمــرأة.رشق 

وســط األناضــول, 29 عــام, خريجــة ثانــوي(

“حــدث الطــالق عــن طريــق الروتوكــول. حيــث وقّعنــا عــىل 
ــة الطــالق بالتفــاوض “ )إمــرأة,  ــع قضي ــد رف الروتوكــول عن

البحــر األبيــض املتوســط، 25 عــام, خريجــة جامعــة(

بالتفــاوض، حتــى إننــا جهزنــا مــع بعضنــا  “ كان طالقــاً 
عريضــة بكيفيــة تقســيم املمتلــكات، كــام قلــت أخــذت 
ــل,  ــه أي صعوبة...”)رج ــي مل نواج ــت. يعن ــي و خرج حقيبت

إســطنبول, 30 عــام, خريــج جامعــة(  

يظهــر نــوع مــن النســاء اليطلــن أي شــئ تقريبــاً مــن أزواجهــن 
أثنــاء الطــالق. قــي هــذا الســياق تــم اختيــار الطــالق بالتفــاوض 

يك ال يعيشــوا أي جــدل قضــايئ.

“كان لدينــا ســيارة. كتبتهــا يف داخــل الطــالق بالتفــاوض. 
حيــث ستقســم إىل قســمن بشــكل عــادل. باإلضافــة إىل 
ذالــك كان عــي قــرض بقيمــة أربعــن مليــار كنــت قــد 
ــط  ــى. فق ــك حت ــه بذال ــيارة مل أطالب ــل الس ــن أج ــحبته م س
ــة , 39  ــة إيج ــرأة, منطق ــالق بالتفاوض.”)إم ــم الط ــي يت ل

عــام(

ــت  ــق إذا تنازل ــال يل أواف ــه ق ــالق من ــت الط ــا طلب “عندم
ــا  ــت أعطه ــت و قل ــا وافق ــات. و أن ــك يف التعويض ــن حق ع
ــرأة,  ــاوض.” )إم ــذا حــدث الطــالق بالتف ــط. هك ألوالدك فق

ــام( ــول، 30 ع ــرب األناض غ

يف  باإلتفــاق  الطــالق  حــاالت  يف  املحامــن  تعيــن  أن  نــرى 
ــم أي  ــى بينه ــن مل يبق ــراد الذي ــن األف ــون ب ــان يك ــب األحي أغل
ــن  ــراد الذي ــن األف ــل أو ب إتصــال أو يكــون اإلتصــال بشــكل قلي
ــري  ــدال الكب ــزاع الشــديد والج ــق الن ــم الطــالق وف يحــدث بينه

والخصومــة.

“مل أقابلــه وجهــا لوجــه عــىل اإلطــالق. تقابلنــا مــرة واحــدة. 
أخرتــه بأننــي أريــد الطــالق. قلــت لــه ســأحليك للمحكمــة, 
ــال  ــم أص ــا مل نتكل ــا اتفقن ــي. عندم ــأعن محام ــأطلقك. س س
التكلــم.  نســتطيع  ال  ألننــا  بالتفــاوض.  طــالق  كان  ألنــه 
نتجــادل... املحامــون يتكلمــون.” )إمــرأة, إســطنبول، 46 

عــام(

كانــت  املحامــي.  طريــق  عــن  اإلتفــاق  حــدث  “أبــداً. 
زوجتــي تــويل أهميــة للــامل. املحامــي ذهــب إليهــا و قــال 
ســتتطلقن مــن زوجــك و لكــن إذا تســببتي بصعوبــات 
يف أثنــاء الطــالق ســيطالبك زوجــك بحقــه يف املمتلــكات 
املشــرتكة. ألننــي كنــت قــد ســجلت كل شــيئ عــىل إســمها. 
و لكــن األشــياء املأخــوذة بعــد الــزواج مشــرتكة بــن الــزوج 
ــرتكة.  ــكات املش ــه يف املمتل ــيطالب بحق ــه س ــة. وأن و الزوج
املمتلــكات  ســنعطيك  والتفــاوض  باإلتفــاق  تطلقتــي  إذا 
و لــن نطالــب بشــئ. أمــا إذا مل تفعــي ســنطالب بحقنــا 
 يف جميــع املمتلــكات، و زوجتــي وافقــت لــي ال تخــرس 
ــطنبول،  ــل، إس ــدة” )رج ــة واح ــت بجلس ــكات. و انته املمتل

ــام( 50 ع

1 أو أقرص من العدد 
متوسط عدد املتوسط )شهر(املجموعأكرث من 1 عام4-12 شهر2-3 شهرذلك

الجلسات

41039,017,814,928,31009,22,3املجموع

الجنس

21038,618,616,726,21008,82,2إمرأة

20039,517,013,030,51009,72,5رجل

الفئة العمرية

11534,818,317,429,61008,12,5- 34 عام

29540,717,613,927,81009,72,3+35عام

املستوى العلمي

22441,518,815,224,61009,02,1غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11634,519,810,335,31008,82,6خريج ثانوي

7038,611,421,428,610010,92,6خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6738,816,416,428,41007,72,4أقل من 3 أعوام

45135,323,59,831,41009,02,5-5 عام

69740,218,613,427,81007,92,3-10 عام

19539,516,416,427,710010,52,3أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4744,714,912,827,71007,12,5اليوجد طفل

126438,618,912,929,61008,92,3-2 طفل

9937,416,221,225,310011,22,4+2 طفل

الجدول 35. فرتة املحكمة وعدد الجلسات بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(
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“ذهبنــا إىل املحكمــة 14 – 15 مــرة, رمبــا أكــر ال أدري... 
ــة  ــن 2008 إىل 2012” )رجــل, منطق ــي م اســتمرت محكمت

ــال( ــام, 3 أطف إيجــة , 50 ع

“ ذهبنــا 7 – 8 مــرات رمبــا 10 مــرات” )إمــرأة, البحــر 
أشــهر(  6 الــزواج  فــرتة  عــام,   26 املتوســط,  األبيــض 

ــم  ــن تقدي ــا ب ــرتة م ــن للف ــراد املطلق ــن األف ــم م ــم أخــذ تقيي ت
الطلــب و نهايــة املحكمــة. أغلب األفــراد الذين إنتهــت محكمتهم 
ــون أنهــم  ــا بشــكل إيجــايب. يقول بفــرتة أقــل مــن شــهر يقيمونه
ــالص  ــدون الخ ــي يري ــة الت ــرتة القانوني ــن الف ــة م ــوا برسع أنته
منهــا بــأرسع وقــت ممكــن. يظهــر أن هــذا النــوع مــن حــاالت 
الطــالق التــي تنتهــي برسعــة هــي الحــاالت التــي تتــم باإلتفــاق 
والتفــاوض. يف حــاالت الطــالق باإلتفــاق والتفــاوض التــي تنتهــي 
ــة األفــراد.  ــاً مــن ناحي بجلســة واحــدة تكــون الفــرتة أقــل إرهاق
حيــث أشــار الشــخص الــذي انتهــت فــرتة طالقــه خــالل شــهر و 

بجلســة واحــدة, قــال بالنســبة لفــرتة املحكمــة: 

“أعتقــد أنهــا كافيــة, كافية بالنســبة لشــخص ال يريد...”)رجل, 
غــرب البحــر األســود, 42 عام, طــالق بالتفاوض(

ــد أن تنتهــي  ــي أري ــدة ألنن ــع جي “مــدة قصــرة جــدا, بالطب
برسعــة, يعنــي كونهــا فــرتة قصــرة... ال أدري مــاذا كان 
ــاكل  ــبب املش ــا تس ــة, رمب ــرتة طويل ــت ف ــو كان ــيحدث ل س
لإلنســان...ألنك تريــد أن تنتهــي بــأرسع وقت...”)إمــرأة, 

غــرب البحــر األســود, 42 عــام, طــالق بالتفــاوض(

ــب يف  ــن. فليكت ــت ممك ــأرسع وق ــي ب ــول فلتنته ــت أق “كن
بطاقتــي الشــخصية عــازب, و يكفــي أال تكــون كنيتــي ولقبــي 
معــه. هكــذا كنــت أفكــر يف األمر...”)إمــرأة, غــرب األناضــول, 

36 عــام, طــالق بالتفــاوض(

ــم  ــرتة طالقه ــتمرت ف ــن اس ــراد الذي ــرب األف ــرى ع ــة أخ ــن جه م
ــاً  ــة. تقريب ــذه الحال ــن ه ــتيائهم م ــن اس ــنوات ع ــهور أو لس لش
ــق  ــذا الطري ــاإلرساع يف ه ــة ب ــريون إىل الرغب ــراد يش ــع األف جمي

ــالق  ــاالت الط ــة يف ح ــرتة املحكم ــر ف ــرار. تأخ ــاذ الق ــد إتخ بع
ــالق  ــرار الط ــاء ق ــىل إنه ــراد ع ــدرة األف ــدم ق ــبب ع ــزاع يس  بالن
الــذي إتخــذوه يف الوقت الــذي يريدونه.”طلــب الطالق”,مصطلح 
ــول  ــبب ط ــالق و بس ــرار الط ــاذ ق ــد إتخ ــرة بع ــره بك ــم ذك  يت
القــرار,  هــذا  إىل  الوصــول  يســتطيعون  ال  املحكمــة  فــرتة 
ــك عــربوا عــن مواجهتهــم لبعــض املشــاكل اإلجتامعية.كــام   فلذل
مشــاكل  يواجهــون  أنهــم  إىل  تطلقــوا  الذيــن  األفــراد   أشــار 
و  بهــا  يعيشــون  التــي  البيئــة  مــن  تجريــداً  و   أجتامعيــة 
مــن  بالرغــم  قانونيــا  زواجهــم  اســتمرار  بســبب   ذلــك 
عليهــم  يؤثــر  مــام  حــدى  عــىل  كل  يعيشــون   أنهــم 

بشكل سلبي.

هــدف  لــدي  ليــس  طويلــة,  فــرتة  عامــن.   “اســتمرت 
مشــاكل  هنــاك  كنيتــه,  تحملــن  فــوراً...   كالــزواج 
بطاقــة  يطلــب  لكنيتــه,  حملــك  أثنــاء   تعيشــينها 
إئتامنيــة لنفســه... عليــه ثالثــة أوامــر بالحجــز, يقــول يل 
البنــك تــم تعينكــم ككفيــل. “)إمــرأة, غــرب مرمــرة, 39 

عــام, طــالق بالنــزاع(

عنــد  عامــن  مــدة  الفــرتة  هــذه  يف   “بقيــت 
مــن  أتــت  قــد  أختــي  كانــت  خجلــت.   والــديت. 
ــول،  ــامل األناض ــرأة, ش ــت مزدحامً...”)إم ــر, كان البي دياربك

ــزاع( ــالق بالن ــام, ط 38 ع

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

عاتقهــم.

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

 يعتنــي بثالثــة أوالد لوحــده. ال تريــد املــرأة أخــذ هــذا 
ثقيــل  عــبء  باألطفــال  اإلعتنــاء  عاتقهــا.  عــىل   العــبء 
ــرة, 36  ــرب مرم ــراة, غ ــة أطفال...”)إم ــداً أو ثالث إن كان واح

عــام, طــالق بالنــزاع(

لــدي  كان  أنــا  جــدا.  جــدا  طويلــة  املحكمــة   “فــرتة 
ولكــن  لفــرتة.  بطفــي  اإلعتنــاء  أســتطيع  كنــت   راتــب. 
راتــب!  لديهــم  ليــس  الذيــن  النــاس  ســيفعل   مــاذا 
ــرة, 40  ــرب مرم ــرأة, غ ــة جدا...”)إم ــة طويل ــرتات املحكم ف

ــاوض( ــالق بالتف عام,ط

4.9. تأثــري مطّبقــي القانون عىل الفرتة القضائية

ــام  ــج الع ــم عــن املنه ــاء معه ــم اللق ــن ت ــراد الذي ــم ســؤال األف ت
ــة  ــن يعينونهــم يف حــال قامــوا بتعيينهــم. باالضاف للمحامــن الذي
إىل ذلــك تــم الحصــول عــىل آرائهــم حــول القضــاة الذيــن نظــروا 

ــم.  يف قضاياه

األفــراد  بتوجيــه  يقومــون  املحامــن  بــأن  تبــن  قــد   و 
أن  و  الواليــة.  و  امللكيــة  و  النفقــة  مواضيــع  يف   املوكلــن 
موضــوع  يف  للموكلــن  الدعــم  يقدمــون   املحامــن 
األحيــان  بعــض  يف  و  األطــراف.  بــن  الربوتكــوالت   تجهيــز 
بالتفــاوض.  بعدهــا  الطــالق  و  األطــراف  بــن  االتفــاق   يتــم 
ــم  ــرب الحك ــزاع ع ــالق بالن ــاالت للط ــض الح ــه يف بع ــم التوجي يت
 القضــايئ و ذلــك بســبب خــوف األفــراد الذيــن يدخلــون يف 
عمليــة الطــالق مــن حرمانهــم مــن النفقــة و التعويضــات و 
الحضانــة و غريهــا مــن الحقــوق. و قــد كان القســم األكــرب 
 الــذي ذكــر النفقــة بــن األفــراد ضمــن الدراســة هــن مــن 
النســاء. و باالضافــة إىل انــه متــت مالحظــة وجــود بعــض الرجــال 

الذيــن ذكــروا هــذا املوضــوع.

بإمــكاين  أنــه  عديــدة،  مــرات  املحامــي  يل   “قــال 
ــرتددة بســبب  ــت م ــة و كن ــة و النفق ــىل الحضان  الحصــول ع
 تهديــد زوجــي يل، إال أن املحامــي كان يشــجعني بقولــه ال 
ــن يســتطيع فعــل أي يشء.” )امــرأة، البحــر األبيــض  تخــايف ل

املتوســط،26 عــام(

قلــت  شــابه،  مــا  و  النفقــة  عــن  املحامــي   “تكلــم 
لــو  يكفينــي  و  معــه  ابنــي  فحضانــة  أريــد،  ال  انــا   لــه 
يســتطيع رعايتــه بالشــكل املناســب” )امــرأة، وســط األناضــول 

، 38 عــام(

“ قــال يل أنــت اآلن ال تفكــر بشــكل منطقــي، و قــال يل 
ــال يل  ــة ق ــع النفق ــد دف ــن أري ــا ، مل أك ــتفهم الحق ــا س أيض

ــا” )رجــل، وســط  ــاذا تفعــل، هــل تريدهــا أن متــوت جوع م
األناضــول ، 34 عــام(

“ وّجهنــي يف األشــياء التــي ميكــن حدوثهــا مثــل تقاســم 
األمــالك و غــر ذلــك ووجهنــي مبــا يتعلــق بالنفقــة.... و قــد 
وضحــت لــه عندهــا الوضــع، فقــال يل تحــرك كــام يحلــو لــك، 
و قــد وجهنــي بهــذه الطريقــة” )رجــل، غــرب البحــر األســود 

ــام(  ، 40 ع

“قــال يل املحامــي ال تســتغني يف هــذه اللحظــة أنــت يف نقطــة 
مهمــة جــداً، ال تســتغني لقــد عملتــي ملــدة ســبعة عــرشة عــام 
بشــكل مســتمر دون انقطــاع. و قــال يل أيضــا ميكنــي تقاســم 
ــة  ــاوى قضائي ــح دع ــي فت ــام ميكن ــة. ك ــك مناصف ــا ميل كل م
للحصــول عــىل النفقــة و التعويضــات. يجــب ان تأخــذي كافــة 

حقوقــك بالكامــل” )امــراة، منطقــة إيجــة ، 44 عــام(. 

 قــد ذكــر معظــم األفــراد الذيــن وجهــت لهــم هــذه األســئلة بــأن 
املحامــن حاولــوا يف البدايــة توجيههــم إىل املصالحــة و ايجــاد حــل 
يــريض الطرفــن. و قــد بــن بعــض األفــراد و اكرهــم مــن النســاء 
بــأن املحامــن مل يتطرقــوا إىل مثــل هــذه التوجيهــات و خصوصــاً 
بعــد أن وجــدوا الحــزم املوجــود لديهــن يف نيــة أو قــرار الطــالق. و 
مــن هــذه الناحيــة فــإن أغلــب التوجيهــات انحــرصت يف الناحيــة 

القانونيــة. 

“ال مل يقــل يل، قــال هــل تفكريــن يف أنــه بامكانــك املصالحــة 
ــي  ــم إنن ــه نع ــت ل ــرارك األخــر؟ قل ــه، هــل هــذا هــو ق مع
ــرة ، 41  ــراة، رشق مرم ــح” )ام ــراري الواض ــذا ق ــررت و ه ق

عــام(

ــكل  ــررت بش ــي ق ــة انن ــه يف البداي ــت ل ــد وضح ــت ق “ال كن
جــدي، و ســألني هــل تريديــن املصالحــة أم ال و هــل تريديــن 
إطالــة مــدة القضيــة أم ال؟ قلــت لــه أنــا أريــد ان أتــم عمليــة 
الطــالق بــأرسع وقــت ممكــن” )امــراة ، البحــر األبيــض 

املتوســط، 28 عــام(

“ال، ســألني مــرات عديــدة هــل أنــت متأكــدة، و عندمــا رأى 
ــراة،  ــل يل أي يشء” )ام ــرار مل يق ــذا الق ــاذ ه ــي يف اتخ حزم

ــام( ــض املتوســط، 26 ع البحــر األبي

ــح  ــد الصل ــن يف عق ــاح املحام ــإن نج ــذا ف ــن ه ــم م ــىل الرغ ع
ــكل  ــو كان بش ــود و ل ــالق موج ــىل الط ــكن ع ــن األزواج املوش ب
قليــل جــداً. كــام ميكــن القــول بأنــه عــىل الرغــم مــن التوجيهــات 
املتكــررة يف هــذا االتجــاه إال ان املحامــن ارّصوا عــىل توجيــه 

ــح .  ــىل الصل ــال ع ــم أطف ــن لديه ــراد الذي األف

1 شهر وأقرص من العدد
املجموعأكرث من عام يف 4-12 شهريف 2-3 شهر ذلك

41039,017,814,928,3100عام 

29252,421,614,711,3100بالتفاوض

6645,524,213,616,7100التوجيه من املحامي

22654,420,815,09,7100اإلتفاق املتبادل 

1185,98,515,370,3100النزاع 

الجدول 36. فرتة دعوى الطالق وفق نوع الدعوى)%(
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“قالــوا يل هــل فكرتــم بشــكل جيــد، إن لديكــم أطفــاال، 
ــراة،  ــك” )ام ــريك زوج ــوا يل ات ــر و مل يقول ــل صغ ــم طف لديك

ــال( ــام، 3 أطف ــود، 39 ع ــر األس ــرب البح غ

ــال  ــا، و ق ــد أن يصالحن ــه عنهــم، كان يري ــع لــرىض الل “بالطب
ــرار  ــد اتخــذوا ق ــوا ق ــم كان ــل الطــرف اآلخــر و لكنه يل لنقاب
ــل( ــام، 1 طف ــول، 40 ع ــوب رشق األناض ــل، جن ــالق” )رج الط

ــة و  ــة القانوني ــول العملي ــراد ح ــات األف ــح أن معلوم ــن الواض م
ســري األعــامل املؤسســية و الحقــوق القانونيــة مرتبــط بشــكل كبــري 
بالوضــع و املســتوى التعليمــي لألفــراد و وضعهــم االقتصــادي 
االجتامعــي. و عنــد النظــر إىل اللقــاءات التــي متــت مــع األفــراد 
ــل و  ــن التفاصي ــري م ــود الكث ــا وج ــت انتباهن ــام، يلف ــكل ع بش
النقــاط التــي تجعــل الحــاالت محتاجــة لدراســة كالً عــىل حــدى. 

ــالق،  ــة الط ــاة يف عملي ــة بالقض ــىل اآلراء املتعلق ــول ع ــم الحص ت
ــاة  ــأن القض ــة ب ــن الدراس ــراد ضم ــن األف ــري م ــح الكث ــد وض و ق
الذيــن بتــوا يف املحاكــامت أي قضاياهــم مل يدعــوا األفــراد هــؤالء 
ــراد  ــاة األف ــه القض ــبة توجي ــم. و إن نس ــع أزواجه ــة م للمصالح
ــىل  ــر ع ــن مل مت ــراد الذي ــىل األف ــز ع ــع ترتك ــكل رسي ــالق بش للط
حياتهــم الزوجيــة إال ســنة واحــدة و ليــس لديهــم أطفــال بعــد. و 
إن القضــاة بشــكل عــام ال يرجحــون تحفيــز األفــراد املتفقــن عــىل 

ــىل املصالحــة.  ــاوض ع الطــالق بالتف

“مل يتــم ســؤالنا عــن ســبب حــدوث هــذا الوضــع بــأي شــكل 
مــن األشــكال، وباألصــل متــت عمليــة الطــالق يف دقيقتــن، مل 
ــل  ــال يل ه ــرأ و ق ــرأ و ق ــق، ق ــس دقائ ــى لخم ــتمر حت تس
توافقــن. انتهــى” )امــراة، منطقــة إيجــة ،42 عــام، فــرتة 

ــام(  ــزواج 14 ع ال

“ قــرأ القــايض طلــب الطــالق الخــاص يب، قــال يل هــل لديــك 
أطفــال قلــت ال، و قــال يل سأســألك مــرة أخــرى هــل تريديــن 
الطــالق بالفعــل قلــت نعــم و ســأل الطــرف اآلخــر هــل أنــت 
متأكــد مــن أنــك تريــد الطــالق قــال نعــم، و ســألني إن كنــت 
ــأله  ــت ال و س ــض قل ــة و التعوي ــىل النفق ــول ع ــد الحص أري
هــو أيضــا فقــال ال، فقــال لقــد تــم طالقكــم بالفعــل” )امــراة، 

جنــوب رشق األناضــول، 26 عــام، ال يوجــد أطفــال( 

ــد الطــالق بالتفــاوض  ــي نحــن نري “ال ال مل يحــدث يشء، يعن
و قلنــا نعــم. هــل تريديــن األطفــال أم ال؟ قلــت إننــي أريــد 
أطفــايل. مل يســألني عــن شــئ” )امــراة، رشق وســط االناضــول 

، 37 عــام، طــالق التفــاوض(

أطفــال  لديهــم  ممــن  األفــراد  وجهــوا  القضــاة  بــان  يظهــر 

ــم. و  ــوا أفكاركه ــة لرياجع ــري إضافي ــدة تفك ــذ م ــة و اخ للمصالح
هنــا نــرى بــأن القضــاة حريصــون عــىل عــدم التفريــق بــن األزواج 
مــن أجــل املحافظــة عــىل وحــدة األرسة و عــدم التفريــط فيهــا. و 
قــد وضــح االفــراد الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة بــأن القضــاة 
ــن عــىل الطــالق و  ــراد مرصي ــريا عندمــا يكــون األف ال يــرصون كث

ــايئ. ــكل نه ــم بش ــن قراره متخذي

ــاعيه  ــح يف مس ــه مل ينج ــرا لكن ــا كث ــايض مصالحتن ــاول الق  “ ح
ــم  ــم و تكل ــا الحاك ــر، ترّجان ــن األم ــا م ــه إنتهين ــا ل ــا. قلن إلقناعن
معنــا يف غرفتــه بشــكل منفــرد، قــال لنــا إذهبــوا وفّكــروا يف األمــر 
فأنــا ال أريــد طالقكــم. وقــال يل أنــت التريــد، وســألها ملــاذا تريــد 
ــالق...”  ــىل الط ــي أرص ع ــن زوجت ــة، ولك ــذه الدرج ــر إىل ه األم

ــل(  ــام، 2 طف ــطنبول ، 41 ع ــل ، اس )رج

“ قــال لنــا لديكــم أطفــال، ال تطلقــوا، و تكلــم معنــا كال عــىل 
حــدى، و قررنــا بعدهــا بأننــا ال نريــد االســتمرار” )رجــل، 

ــال( ــام، 3 أطف ــرة ، 39 ع ــرب مرم غ

ــه  ــت ل ــا، فقل ــال يل لنمنحكــم مــدة لتفكــروا به ــي: ق “وجهن
ســيدي القــايض أنــا ساســتمر بالقضيــة 10 أعــوام و لــن أبقــى 
ــض املتوســط،  ــراة، البحــر األبي ــدا” )ام مــع هــذا الشــخص أب

39 عــام ، 2 طفــل( 

“قــال لنــا لديكــم أوالد فكــروا جيــداً يف األمــر ال تخربــا عــش 
ــايض،  ــيدي الق ــالق س ــد الط ــا أري ــه ال، أن ــت ل ــة، قل الزوجي
وســأل زوجتــي فقالــت نحــن نريــد الطــالق، فلــم تكــن 
ــام،  ــول ، 40 ع ــط األناض ــل، رشق وس ــة” )رج ــد املصالح تري

طفــل(   1

5.9. تقييــم عام فيــام يختص باملرحلة القضائية 

وفـّـر األفــراد تقييــم العمليــة القانونيــة املتعلقــة بالطــالق بعــد ان 
ــة و هــذا مــا يــؤدي إىل نقــص يف تذكــر  تــم الطــالق بفــرتة طويل
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 عــىل كيفيــة الطــالق ســواء كان بالتفــاوض و 
التوافــق ام عــرب النــزاع والقضايــا و اإلجــراءات القانونيــة الطويلــة 

و متجهــة و مركــزة عــىل النتيجــة بشــكل كبــري جــدا. 

ــرب  ــم ع ــات طالقه ــت عملي ــن مت ــراد الذي ــكوى األف ــر أن ش يظه
القضيــة و  املتكــررة ترتكــز عــىل طــول  القضائيــة  الجلســات 
ــد  ــام تتواج ــة. ك ــول إىل النتيج ــال يف الوص ــاً طوي ــتغراقها وقت اس
العمليــة  يف  املوجــودة  العراقيــل  حــول  تتمحــور  انتقــادات 
ــن الجلســات  ــا ب ــرتة م ــدد الجلســات و طــول الف ــة و ع القانوني

أن  و  إليهــم  االســتامع  و  العمليــة  يف  الشــهود  دخــول   و 
باإلضافــة  جــدا.  طويــال  وقتــا  تأخــذ  العمليــات   هــذه 
هــذه  يف  تدخــل  التــي  األخــرى  القانونيــة  املواضيــع  أن   إىل 
التعويضــات  )النفقــة،  أيضــا  املــدة  مــن  تطيــل   العمليــة 
القضايــا  و  املحاكــامت  عــرب  الطــالق  يف  األمــوال(   وتقاســم 

الطويلة. 

شــديد،  ببــطء  تســر  الروتينيــة  مراحلهــا  و   “العمليــة 
مــن يســتمع للشــهود مختلــف عــن مــن يتخــذ القــرار” 

)رجــل، غــرب مرمــرة ، 37 عــام، طــالق بالنــزاع( 

كــام  املثــال،  ســبيل  عــىل  طويلــة  كانــت   “محاكمتــي 
مــن  ميــر  فهــو  لزوجــي،  الطلــب  وصــول   تأخــر 
عنــده  يتأخــر  و  املعنــي  للمختــار  ليصــل  أماكــن   عــدة 
 أيضــا، أنــا قمــت بفتــح القضيــة و مــرت خمــس أشــهر 
بــدأت  بعدهــا  و  األوىل.  الجلســة  تبــدأ  ان   قبــل 
العطلــة القضائيــة” )امــرأة، منطقــة إيجــة ، 42 عــام، طــالق 

بالنــزاع(

 “كانــت عمليــة املحاكمــة ســيئة جــدا، أســوأ مــا يتعــرض 
 لــه اإلنســان، و أمتنــى لــو اننــي مل اشــارك يف الجلســات 
جــدا،  كبــرا  توتــرا  عشــت  أفضــل،  الوضــع   لــكان 
الوضــع  لــكان  أكــر  برسعــة  انتهــى  األمــر  أن   لــو 
أفضــل بــكل تأكيــد” )امــرأة، وســط االناضــول ، 33 عــام، 

ــزاع(  ــالق بالن ط

اجتيــاز  بالتفــاوض  الطــالق  قــرروا  الذيــن  األفــراد   اســتطاع 
مــا  و  رسعــة.  و  ســهولة  بــكل  للطــالق  القانونيــة   العمليــة 
املتفقــن  طــالق  عمليــة  أن  هــو  يؤكــده  و  هــذا   يوضــح 
عــىل الطــالق بالتفــاوض متــت عــرب جلســة واحــدة ال غــري. و 
 مــا يــرسع هــذه العمليــة هــو أن األشــخاص يتفقــون قبــل 
و  النفقــة  مثــل  املســائل  وضــع  عــن  للمحكمــة   املجــيء 
يف  تــرد  التــي  املواضيــع  مــن  ذلــك  غــري  و   الحضانــة 

جلسة الطالق. 

الطــالق  عــىل  املتفقــن  األفــراد  جلســات  يف  التدقيــق   عنــد 
والحضانــة  والواليــة  النفقــة  مواضيــع  بــأن  نــرى   بالتفــاوض، 
تطــرأ مجــددا عــىل ســاحة األحــداث، و إن اتفــاق الزوجــن عــىل 
ــة  ــالق برسع ــة الط ــاز عملي ــري إنج ــؤدي إىل توف ــائل ي ــذه املس ه

كبــرية.

و  الطــالق  تريديــن  هــل  ســألني  بالتفــاوض،  الطــالق  “تــم    
التعويــض  تخليــت عــن  أريــد أي يشء  لــه ال  قلــت   عندهــا 
 فقــال يل عندهــا اتفقنــا، و متــت العمليــة بجلســة واحــدة. 

نعــم متــت باإلتفــاق والتفــاوض. ذهبنــا للمحكمــة و ســالنا 
 القــايض الســؤال املعتــاد هــل تريــدان الطــالق قلنــا نعــم و 
افرتقنــا” )امــرأة ، البحــر األبيــض املتوســط، 36 عــام، طــالق 

بالتفــاوض( 

وقعنــا  قــد  و  طــالق،  بروتوكــول  عــر  الطــالق   “تــم 
ــة، مل  ــالق يف املحكم ــة الط ــح قضي ــد فت ــول عن ــىل الروتوك ع
ــة، و  ــل يف البداي ــة الطف ــي حضان ــىل منح ــايض ع ــق الق  يواف
 قــال بــأن الطفــل صغــر جــدا و ال ميكنــه منحــي حــق 
بأننــي  حينئــذ،  إضــايف  بروتوكــول  كتبــت   حضانتــه، 
ــايف  ــع رشط إض ــام وض ــاراديت، ك ــق ب ــذا الح ــن ه ــىل ع  اتخ
 بأنــه إذا تــزوج ســوف تنتقــل الواليــة إىل طــريف، وأننــي 
البحــر  )امــرأة،  تزوجــت”  إذا  الحــق  هــذا  أطلــب   لــن 

األبيض املتوسط،25 عام، طالق بالتفاوض( 

إىل  اذهــب  أبــدا...  القانونيــة  املرحلــة  يف  نعــش   “مل 
و  اخــرج  و  الحضانــة  عــن  تخــىل  و  وقــع  و   املحامــي 
ــة،  ــخ املحكم ــرر تاري ــوم تق ــن ي ــد عرشي ــط.و بع ــذا فق هك
الطــالق،  تــم  و  واحــدة  جلســة  يف  ووقعنــا   ذهبنــا 
ــى.. ال يوجــد  ــا، انته ــا البعــض و خرجن ــدي بعضن  مســكنا بأي

أي عمليــة قانونية” )امرأة، جنوب رشق األناضول، 38 عام(

 و عــىل الرغــم مــن أن الطــالق بالتفــاوض يوصــف مــن قبــل 
تتــم برسعــة  القانونيــة  العمليــة  ايجــايب ألن   األفــراد بشــكل 
انــه  إال  عراقيــل،  و  مشــاكل  أي  مواجهــة  دون   كبــرية 
 يشــار إىل هــذه الطريقــة مــن بعــض األفــراد و خصوصــا الرجــال 
لهــم  تســمح  ال  برسعــة  يتــم  بالتفــاوض  الطــالق  ان   عــىل 
حــق  منحهــم  يتــم  ال  أنــه  حتــى  و  أخــرية  مــرة   بالتفكــري 
ــر  ــألة. اك ــي املس ــالق و تنته ــىل الط ــون ع ــري يوقع ــكالم األخ ال
الذيــن يعانــون مــن هــذه املشــكلة يؤكــدون عــىل   األفــراد 
أن هــذا القــرار تــم اتخــاذه مــن قبــل رشكائهــم يف الحيــاة 
 الزوجيــة. و ميكننــا القــول بــأن أكــر الرجــال الذيــن يفكــرون بهذه 
فــإن  الطــالق  قــرار  اتخــذوا  لــو  بأنهــم  يعتقــدون  الطريقــة 
ــىل  ــرى ع ــرة اخ ــم م ــتقوم باقناعه ــلطة س ــة ذات س ــك جه  هنال
 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 

قــرار الطــالق ســوية(

ــام و  ــوا تعلي ــاة أن يتلق ــىل القض ــب ع ــه يج ــي أرى بان “إنن
ــال،  ــا كمث ــي هن ــع نف ــي أض ــوع، إنن ــذا املوض ــا يف ه تدريب
ــك  ــون هنال ــن أن يك ــور، ميك ــىل الف ــع ع ــي أوق ــد جعلن فق
أفــراد مل يقــرروا بالشــكل الحاســم بعــد، مــاذا لــو فعــل بهــم 
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نفــس اإلجــراء هــذا” )رجــل، غــرب البحــر األســود ، 46 
ــوية( ــالق س ــرار الط ــاذ ق ــم اتخ ــام( )ت ع

بامــكان  كان  انــه  أرى  أنــا  برسعــة،  العمليــة  “انتهــت 
ــه  ــا أرى بأن ــة. أن ــؤون األرسي ــر يف الش ــالنا لخب ــايض إرس الق
ــة  ــم الزوجي ــاء حياته ــدد إنه ــن الج ــىل املتزوج ــب ع ال يج
بهــذه الرسعــة.” )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 37 عــام( 

ــالق(  ــرار الط ــه ق ــذت زوجت )إتخ

عنــد التدقيــق عــىل التقييــامت التــي متــت عــىل أســاس جنــيس، 
يقــول بعــض الرجــال بأنهــم يف وضــع غــري ايجــايب و ليــس 
لصالحهــم يف املحاكــامت. و كــام يــرى البعــض مــن الرجــال فــإن 
النظــام القانــوين يحمــي النســاء أكــر مــن حاميتــه للرجــال الــذي 

ــزام بشــكل أكــرب. يضعهــم يف وضــع اإللت

ــت بشــكل طبيعــي رب األرسة  ــام، ان ــه ســلبي بشــكل ع “إن
ــا  ــم م ــك تقدي ــا علي ــم يشء م ــك تقدي ــل، علي ــك رج ــا ان مب
يريــده الطــرف اآلخــر ال أرى باننــي امتلــك أي حــق يف هــذا 

ــام(  ــرة ، 55 ع ــام” )رجــل، رشق مرم النظ

“كان عــىل القــايض صاحــب القــرار ان يلتقــي بنــا عــىل 
املعنويــة  و  املاديــة  املكتســبات  منــح  عليــه  كان  األقــل، 
الصــادرة عــن هــذه القضيــة بشــكل متســاوي و عــادل بيننــا، 
إن هــذه هــي الربــة األقــوى التــي تلقيتهــا مــن القانــون” 

ــام( ــطنبول، 33 ع ــل، اس )رج

“إننــي أرى بــأن القوانــن تخــدم النســاء و هــي لصالحهــن، و 
يتــم اتخــاذ حتــى أبســط القــرارات لصالــح النســاء” )رجــل، 

منطقــة إيجــة ، 42 عــام( 

ــة، وان قــرار الســجن يصــدر  “إن نظــام العــدل خاطــئ للغاي
بحــق الرجــال مبــارشة عنــد تأخرهــم دفــع النفقــة، مل ال 
ــا”  ــة هن ــن العدال ــات، أي ــل هــذه العقوب تتعــرض النســاء ملث

ــام( ــول ، 26 ع ــط األناض ــل، وس )رج

6.9. املواضيــع القانونية التــي تظهر خالل مرحلة املحاكمة

عــدم  او  ظهــور  عــن  الدراســة  ضمــن  األفــراد  ســؤال   تــم 
ــال  ــة ، و ق ــاء املحاكم ــاحة أثن ــة يف الس ــع القانوني ــور املواضي ظه
نحــو 68 % منهــم بأنــه ظهــر موضــوع واحــد عــىل األقــل يف 
ــات. و ان  ــة والتعويض ــة والحضان ــل النفق ــة مث ــة القانوني العملي
هــذا الوضــع منتــرش بــن مــن مــر عــىل زواجهــم خمســة أعــوام و 
مــن لديهــم أطفــال. و إن مواضيــع النفقــة و الحضانةكانــت أكــر 
ــاوض.  ــرب التف ــم ع ــي ال تت ــزاع و الت ــراً يف حــاالت الطــالق بالن ذك

ــدول 37(  )الج

1.6.9. النفقة

ــة عــىل حــاالت الطــالق  ــر موضــوع النفق ــع ظه ــام هــو متوقّ  ك
ملــن لديهــم أطفــال بشــكل أكــرب ومــن النســاء. ياُلحــظ أنــه 
ــن  ــاء م ــق النس ــن طري ــب ع ــب يف األغل ــذا الطل ــم ه ــم تقدي يت
اجــل تلبيــة حاجــات األطفــال و ليــس مــن اجــل توفــري عيشــهن 

ــادر.  ــكل ن ــم بش ــذي يت ــن ال وإحتياجاته

ــت عــن  ــا يل أيضــا، و تنازل “طلبــت النفقــة ألطفــايل و طلبته
النفقــة الخاصــة يب يف املحكمــة” )امــرأة ، منطقــة إيجــة ، 34 

عــام، 2 طفــل( 

يعتــرب موضــوع النفقــة مــن أكــر املواضيــع القانونيــة التي تســبب 
ــاكل  ــم املش ــن أه ــراد. و م ــن األف ــالق ب ــة الط ــاكل يف عملي املش
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 عــىل األغلــب نتيجــة لعــدم توفــر 
الحالــة املاديــة الجيــدة لــدى الرجــال. و مــن ناحيــة اخــرى فــإن 
عــدم وجــود أي نــوع مــن آليــات التحكــم بدفــع النفقــة يف ســري 
ــات يف  ــن التطبيق ــوع م ــري أي ن ــدم توف ــي وع ــل البريوقراط العم

حالــة عــدم الدفــع يــؤدي إىل اســتمرار هــذه املشــكلة.

ــتطيع  ــال ال أس ــي ق ــن املحام ــة لك ــع النفق ــت أن تُدف “طلب
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 
150 مليــون يل و 150 مليــون البنتــي لكنــه مل يدفــع أي يشء. 

“)امــرأة ، شــامل رشق األناضــول ، 38 عــام، 2 طفــل(

املجموععدم ظهور املواضيع القانونيةظهور املواضيع القانونية

41067,832,2100املجموع

الجنس

21069,530,5100إمرأة

2006634100رجل

الفئة العمرية

11569,630,4100- 34 عام

29567,132,9100+35عام

املستوى العلمي

22464,335,7100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11675,924,1100خريج ثانوي

7065,734,3100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6756,743,3100أقل من 3 أعوام

45158,841,2100-5 عام

69772,227,8100-10 عام

19571,828,2100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4740,459,6100اليوجد طفل

126469,730,3100-2 طفل

9975,824,2100+2 طفل

نوع الدعوى 

29259,940,1100بالتفاوض

6678,821,2100التوجيه من املحامي

22654,445,6100اإلتفاق املتبادل 

11887,312,7100النزاع 

املجموععدم ظهور النفقةظهور النفقةالعدد 

41045,454,6100املجموع

الجنس

21051,448,6100إمرأة

2003961,0100رجل

الفئة العمرية

11547,852,2100- 34 عام

29544,455,6100+35عام

املستوى العلمي

22440,659,4100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11653,546,5100خريج ثانوي

7047,152,9100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6732,867,2100أقل من 3 أعوام

45147,152,9100-5 عام

69743,356,7100-10 عام

19550,349,7100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4725,574,5100اليوجد طفل

12644753,0100-2 طفل

9950,549,5100+2 طفل

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

الجدول 38. ظهور موضوع النفقة خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(
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مــن  ايجابيــة  ناحيــة  أي  أرى  مل  مظلومــة  كنــت  أنــا   “ 
 الدولــة. مل يكنــا هنــاك أي شــئ إيجــايب. قالــوا يل ســيتم 
ــم  ــن مل يت ــدك، لك ــرتة تواج ــوال ف ــك ط ــك و لطفل ــع ل  الدف
 دفــع أي يشء. و مل أحصــل عــىل أي نــوع مــن النفقــات، 
يســّمونه  مــا  هنــاك  أن  أظــن  الطــالق  فــرتة  يف   حتــى 
مل  أنــا  القبيــل؟  هــذا  مــن  شــئ  أو  التدبــر   بنفقــة 
أحصــل عــىل أي شــئ” )امــراة ، غــرب وســط األناضــول ، 36 

عــام( 

 “ ال ال، مل آخــذ أي يشء، و كنــت قــد اردت الحصــول عــىل 
يفعــل  مل  لكنــه  طفــي  نفقــات  اجــل  مــن  مــا   يشء 

ذلك أيضاً من أجل طفله” )امراة، اســطنبول، 47 عام(

املحــدد  النفقــة  مقــدار  أن  يظهــر  هــذا  كل  إىل   باالضافــة 
املصاريــف  الــكايف  بالشــكل  يغطــي  ال  املحكمــة  قبــل   مــن 
التــي  النفقــة  فــإن  األغلــب  عــىل  و  للمتطلّبــات.   الالزمــة 
ــاس  ــف اللب ــة مصاري ــة لتغطي ــري كافي ــون غ ــال تك ــح لألطف متن
ــون  ــة أن تك ــدا يف حال ــف ج ــكل ضعي ــة بش ــام و املدرس و الطع

ــة.  ــدى الزوج ــة ل الحضان

 “تــم منــح ابنتــي مبلــغ 200 لــرة كنفقــة يف البدايــة، و 
أســتطيع  ال  أننــي  يبــدو  و  لــرة   400 أصبحــت  اآلن 
 تغيرهــا اآلن إىل نهايــة العــام، و لكــن مــا أدفعــه البنتــي 
مدرســة  هــي  و  لــرة،   700 هــو  فقــط  مدرســة   كاجــرة 
أنــا  و  أكــر،  املبلــغ  ســيكون  إال  و  مــا  نوعــا  متوســطة 
 أدفــع الكثــر الكثــر مــن املصاريــف األخــرى” )امــراة ، 

البحر األبيض املتوسط، 31 عام(

الــذي  مــا  يل،  كنفقــة  لــرة   250 مبلــغ  تحديــد   “تــم 
ســيأكله الشــخص الــذي يدفــع 250 لــرة كايجــار منــزل فقــط. 
ــن  ــا يب ــا يحــدث عندم ــذا م ــدا. إن ه ــذا أب ــرون به مل ال يفك
الــزوج القديــم بــأن مرتبــه مــن الدرجــة الدنيــا” )امــراة، 

ــام( وســط األناضــول، 46 ع

ــع  ــش م ــي أعي ــل ألنن ــرة قلي ــغ 700 ل ــأن مبل ــي أرى ب “إنن
ــم  ــل، كنــت أرغــب يف أن يت ــغ قلي أوالدي االثنــن و هــذا مبل
ــر  ــراة، البح ــة” )ام ــرتة القانوني ــغ أفضــل خــالل الف ــح مبل من

ــام(  ــط، 31 ع ــض املتوس األبي

“هنالــك مشــاكل كثــرة يف مســألة النفقــة، ألننــي عندمــا 
قدمــت طلــب مــن أجــل النفقــة الحقــا، تــم منحــي 250 لرة. 
اليفّكــر شــخص أبــداً يف مســتوى الدخــل أو غمكانيــة عيشــك. 
إننــي أرى بــأن هنالــك اجحافــا كبــرا بالحقــوق واملبالــغ التــي 
تقــدم غــر كافــة عــىل االطــالق” )امــراة، اســطنبول 34 عــام(

بالنســبة  األساســية  املشــكلة  بــأن  القــول   ميكننــا 
ــن  ــذ بع ــم األخ ــه ال يت ــث أن ــن. حي ــة ذات طرف ــوع النفق ملوض
االعتبــار الحالــة أو الوضــع االقتصــادي االجتامعــي ســواء للشــخص 
ــار إىل  ــا. و يش ــاج إليه ــخص املحت ــة أو الش ــيدفع النفق ــذي س ال
أن الســبب الرئيــيس لعــدم قــدرة األفــراد عــىل دفــع النفقــة هــو 

الوضــع اإلقتصــادي. 

يكــن  الحــال، مل  لــدي دخــل منتظــم بطبيعــة  يكــن  “مل 
ــرة و  ــي 1000 ل ــال مرتب ــاً، مث ــال ثابت ــرة دخ ــغ 1500 ل مبل
ــرأة،  ــي” )ام ــف مرتب ــرة أي نص ــغ 480 ل ــي تبل ــت نفقت كان

اســطنبول،27 عــام(

املطلقــات  النســوة  مــن  مجموعــة  أن  إىل  باالضافــة   و 
يتعلــق  مبــا  املحكمــة  قــرار  يف  املؤثــر  الســبب  بــان   أرشن 
يظهــرون  أزواجهــن  أن  هــو  لهــن  الواجــب رصفهــا   بالنفقــة 
وثائــق تبــن بــأن وضعهــم املــادي يسء و أن املرتبــات التــي 
املــادي  يتقاضونهــا منخفضــة و هــذا مــا يخفــي مســتواهم 
الحقيقــي و يؤثــر عــىل القــرار يف املحصلــة. يظهــر هــذا الوضــع يف 
شــكل عقبــة أمــام املحكمــة يف تحديــد النفقــة باملســتوى الــالزم 

ــي. الحقيق

 “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(

ملــدة  بالســجن  يحكــم  يسء،  بشــكل  يعمــل   “النظــام 
ــة و  ــع النفق ــو ال يدف ــذ. و ه ــدون تنفي ــن ب ــهر لك ــة أش ثالث
ــو يعمــل بشــكل  ــامل. فه ــه لل ــك عــىل الرغــم مــن امتالك ذل
ــل  ــه ال يق ــأن مرتب ــد ب ــيج. و الب ــه يف النس ــع أخي ــرتك م مش
عــن 1500 لــرة يف أســوأ األحــوال. )امــرأة، وســط األناضــول، 

عــام(  37

2.6.9. الوالية أو الوصاية 

ــالق  ــم الط ــائل يف محاك ــن أول املس ــة م ــألة الحضان ــون مس تك
بالنســبة لــألرس التــي مــر عــىل زواجهــا أكــر مــن 5 أعــوام. ال ميكن 
الحديــث عــن مســتوى األفــراد التعليمــي و الوضــع االقتصــادي و 
اختالفــه بالنســبة ملوضــوع الحضانــة. و مــن الطبيعــي أن تكــون 
هــذه املســألة هــي البــارزة لــدى العائــالت التــي بلــغ عــىل زواجها 

مــدة طويلــة. )الجــدول 39( .

األطفــال  وجــود  أن  إىل  الســابق  القســم  يف  التطــرّق  تــم   

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

ــن.  الطرف

و  الحضانــة،  مســألة  يف  بنفــي  القــرار  اتخــذت   “لقــد 
ــئ  ــب أي ش ــن أطل ــال مل أك ــة الح ــي. و بطبيع ــه بنف  طلبت
حضانــة  عــىل  أحصــل  أن  يكفينــي  كان  منــه.   آخــر 

أوالدي ال غــر. )امرأة، 32 عام، 2 طفل( 

كان  التعويــض  أطلــب  النفقــة و مل  أطلــب  مثــال مل  “أنــا 
ــة أطفــايل معــي. مل أطلــب أي يشء  يكفينــي أن تكــون حضان

ــادرا عــىل الدفــع” )امــرأة، غــرب  ــن يكــون ق ــو طلبــت ل و ل
ــل(  ــام، 1 طف ــرة ،44 ع مرم

“نعــم الحضانــة معــي، إننــي أريــد واليــة أطفــايل و ال أطالــب 
ــر  ــرأة، البح ــايل” )ام ــض، ال يل و ال ألطف ــة أو تعوي ــأي نفق ب

ــل( ــام، 2 طف ــط، 36 ع ــض املتوس األبي

تفريقــي  أحــد  يســتطيع  ال  بأنــه  يعلــم  الجميــع   “كان 
فائــدة  ذا  يكــن  مل  قتــي.  تــم  لــو  و  حتــى  أوالدي   عــن 
لنفســه حتــى، كان يتقــن التهديــد فحســب” )امــرأة، جنــوب 

رشق األناضــول، 32 عــام، 2 طفــل( 

ميكنــه  أمــه،  عــن  طفــل  ابعــاد  و  تفريــق  أريــد  ال   “ 
يســتطيع  ال  لكنــه  أبيــه،  دون  مــن  مــا  لفــرتة   العيــش 
 العيــش مــن دون أمــه، و إننــي بالطبــع مل أســتغني عــن 
ابنتــي، و أزورهــا قــدر املســتطاع و لكننــي لــن أســتطيع 
ــول، 30  ــوب رشق األناض ــا” )رجل،جن ــل أمه ــا مث ــة به العناي

طفــل(   1 عــام، 

املجموععدم ظهور الواليةظهور الواليةالعدد 

41048,151,9100املجموع

الجنس

2105050100إمرأة

2004654100رجل

الفئة العمرية

11548,751,3100- 34 عام

29547,852,2100+35عام

املستوى العلمي

22446,453,6100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11650,949,1100خريج ثانوي

7048,651,4100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6728,471,6100أقل من 3 أعوام

45143,156,9100-5 عام

69754,645,4100-10 عام

19552,847,2100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

470100100اليوجد طفل

126455,344,7100-2 طفل

9951,548,5100+2 طفل

الجدول 39. ظهور موضوع الوالية خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(
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أطفالهــن  لحضانــة  األمهــات  طلــب  مــن  الرغــم   عــىل 
دون أي رشوط، فإنهــم يــردن مــن ناحيــة أخــرى اإلطمئنــان 
ــرى  ــال، و ن ــة باألطف ــف املتعلق ــة يف املصاري ــن املادي  عــىل قدرته
عمــل  صاحبــات  كونهــن  و  للنســوة  املــادي  الوضــع  بــأن 
ــول  ــم يف الحص ــم و رغبته ــادة ثقته ــري يف زي ــكل كب ــاهم بش  يس
ــري  ــة مهمــة بشــكل أكــرب بكث ــأن النفق ــد ب ــة. و ال ب عــىل الحضان
بالنســبة للنســوة الــاليت ال ميتلكــن دخــال منتظــام أو عمــال مــا. و 
يتــم التأكيــد مــن قبــل النســوة عــىل أن موضــوع الحصــول عــىل 
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 الــالزم حيــث يعتــرب األم هــام 
جــداً مــن خــالل إســتعامل اآلليــات القانونيــة التــي تســرّي هــذه 

ــات.  العملي

“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 
ــع  ــرشط أن يدف ــه ب ــدى أبي ــر ل ــدي و اآلخ ــام عن ــد منه واح
ــل هــذا العــرض و  ــدي. فقب ــى عن ــذي يبق ــل ال ــة للطف النفق
ــاك” )امــرأة، رشق وســط األناضــول،  ــا عــىل الطــالق هن وقعن

38 عــام، 4 أطفــال(

“قلــت لهــم أريــد أطفــايل، أخــذت أشــياء طفــي يف حقيبــة و 
خرجــت. مل يســعدين أحــد ســواء الدولــة او القانــون. و طلبــت 
ــرأة،  ــال محتاجــن ألي أحــد” )ام ــون األطف ــي اليك ــة ل النفق

جنــوب رشق األناضــول، 38 عــام(

ــد  ــة بالنفقــة ألن أطفــايل صغــار، و ق ــة املطالب “فتحــت قضي
قدمــوا يل مبلــغ مضحــك كنفقــة. و قالــوا يل بــأن ابنــي صغــر 
و ال مصاريــف لــه ســيكفيه مبلــغ 150 لــرة و قامــوا بزيادتــه 
ليصبــح 170 لــرة. و قــال زوجــي بأنــه وضعــه املــادي ضعيف 
جــدا  وانــه يعيــش مــن الدعــم الــذي يتلقــاه مــن عائلتــه، و 
ــرأة، غــرب  ــام مضحــكا!” )ام ــس رق ــرة ! ألي ــد 25 ل ــال أزي ق

األناضــول، 29 عــام(

هنالــك بعــض األســباب امللموســة االخــرى باالضافــة إىل األســباب 
ــض  ــارت بع ــة، أش ــات للحضان ــاء/ االمه ــب النس ــة يف طل العاطفي
النســوة )عــىل الرغــم مــن العــدد القليــل( إىل ان الرجــال /اآلبــاء 
ــم  ــن تكــون لديه ــم ل ــدا. وأنه ــال أب ــة األطف ــن يســتطيعوا رعاي ل
املســؤولية يف الحضانــة و رعايــة األطفــال بســبب مشــاكل األزواج 
ــة  ــات العنيف ــّدرات والترصّف ــي املخ ــول وتعاط ــاول الكح ــن تن م
ــؤولية  ــاء مس ــت النس ــذا تولّ ــؤولن ل ــري مس ــخاص غ ــم أش كونه
ــذه  ــويّل ه ــن ت ــوا م ــن يتمّكن ــم ل ــاد بأنه ــق اإلعتق ــال وف األطف

ــؤولية.  املس

“مل أرغــب يف منــح حضانــة أطفــايل لزوجــي ألنــه مدمــن عــىل 
ــايل  ــم، و إن أطف ــي به ــن يعتن ــال ل ــة الح ــول، و بطبيع الكح
ــة  ــه أي ــم، و مل أواج ــدون أباه ــا و ال يري ــي ان ــوا يريدونن كان
مشــاكل يف موضــوع الحضانــة” )امــرأة، غــرب البحــر األســود ، 

ــة(  ــة ابتدائي ــال، خريجــة مرحل 36 عــام، 3 أطف

“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( 

ــد فرضــت  ــة ق ــت الدول ــه تأمــن لكان ــو كان يعمــل و لدي “ل
ــو مل يــرىض هــو بذلــك. إال انــه ال يعمــل. مــا  عليــه النفقــة ل
الــذي ميكنــك أخــذه مــن شــخص ال يعمــل؟ لقــد قــال بأنــه ال 
يعمــل و ال يســتطيع العنايــة باألطفــال أيضــا” )امــرأة، غــرب 

ــة متوســطة(  ــام، خريجــة مرحل البحــر األســود ، 39 ع

ــم  ــام بينه ــوا في ــن اتفق ــراد الذي ــد األف ــك يتواج ــة إىل ذل باالضاف
ــر  ــروف أك ــم يف ظ ــذوا قراراته ــث اتخ ــن حي ــطة املحام أو بواس
ســهولة. و يف هــذا الســياق يظهــر بــأن مســألة الحضانــة مل 
ــواع  ــا عــرب أن ــم حله ــات و إمنــا يت ــة األوق تشــكل مشــكلة يف كاف
الربوتوكوالت/اإلتفاقيــات التــي يتــم تنفيذهــا بــن األفــراد يف 
إطــار الطــالق. يظهــر أن غالبيــة األفــراد الذيــن أشــاروا إىل مســألة 
الحضانــة يف شــكل أمــر يتــم النقــاش حولــه يف املحكمــة قــد أمتــوا 

ــاوض.  ــم بالتف طالقه

“الحضانــة عنــدي، لقــد اعطــاين إياهــا بنفســه” )امــرأة، 
بالتفــاوض( طــالق  عــام،   38 األناضــول،  رشق  جنــوب 

“بالطبــع كانــت الحضانــة موجــودة ضمــن الروتوكــول املوقــع 
ــة إيجــة ،  ــرأة، منطق ــاوض” )ام ــا الخــاص بالطــالق بالتف بينن

39 عــام( 

ــال  ــال، فق ــىل األطف ــول ع ــي الحص ــت ه ــا، وطلب ــت أن “طلب
القــايض ليبقــى األوالد عنــد أبيهــم يف العطــل الصيفيــة” 

)رجــل، الحــر األبيــض املتوســط،53 عــام( 

تقــّدم النســوة يف كثــري مــن األحــوال طلــب حضانــة األطفــال و لــو 
ــة  ــة بهــم مــن الناحي كــر عددهــم يف حــال قدرتهــم عــىل العناي
ــا النســاء يف وضــع  ــون فيه ــي تك ــة. و لكــن يف األحــوال الت املادي
ــال  ــات و األطف ــاء البن ــر ان النســاء يرجحــن بق ــادي يسء، يظه م
ــب. و يف هــذه االحــوال ميكــن  الصغــار الســن معهــن عــىل األغل
ــاً  ــر أيض ــها. يظه ــون اآلراء نفس ــاء ميتلك ــأن الرجال/اآلب ــول ب الق
بــان اكــر القــرارات التــي تريــح النســاء و تجعلهــن ســعداء هــي 

القــرارات التــي تنــص عــىل منــح حضانــة األطفــال لألمهــات و ال 
ــات. ســيام صغــار الســن و البن

ــر يف  ــد ان نظ ــارشة بع ــل مب ــة الطف ــايض حضان ــي الق “منحن
طلبــي، كان الطفــل صغــرا ذو ســتة أشــهر فقــط و كان بحاجة 

ألمــه” )امــرأة، غــرب البحــر األســود ، 29 عــام، 1 طفــل(

ــور، و  ــي الذك ــم منح ــت، وت ــة البن ــي حضان ــت زوجت  “طلب
ــك أيضــا  ــة بنت ــد الحصــول عــىل حضان ــك تري ــو أن ــوا يل ل قال
ســتأيت زوجتــك إىل بيتــك، ألن النســاء ال يحتملــن البعــد عــن 
ــت  ــن فقال ــال تريدي ــايض أي األطف ــألها الق ــد س ــم، و ق بناته
أريــد ابنتــي فقــال لهــا مــاذا عــن الذكــور قالــت ال أريدهــم.  
فقــام القــايض عــىل إثــر هــذا مبنــح حضانــة األطفــال الذكــور 
ــول، 42  ــوب رشق األناض ــل، جن ــي” )رج ــت لزوجت يل و البن

أطفــال(  3 عــام، 

“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 صغــراً و لــذا يجــب منــح حضانتــه ألمــه ألنــه 
ــل( ــام، 1 طف ــة ، 46 ع ــة إيج ــل، منطق ــا...” )رج ــة له بحاج

ــن. و  ــع أرسة الطرف ــق يف وض ــة التحقي ــاء جلس ــام اإلدع “أق
بالطبــع كان وضــع أرسيت أكــر ثقــال، وبالطبــع ألننــي أم... 
حيــث انهــم كانــوا جميعــاً أطفــاالً صغــاراً لــذا حصلــت عــىل 
ــال(  ــام، 3 أطف ــود ، 40 ع ــر األس ــرب البح ــرأة، غ ــة” )ام الوصاي

“تــم منحــي حضانــة ابنــي الصغــر، كان عمــر الطفــل صغــراً 
ولكــن عمــر الولــد اآلخــر كان كبــراً “ )امــرأة، وســط األناضول، 

40 عــام، 2 طفــل( 

إحــدى املظــامل التــي تظهــر يف نطــاق الواليــة والصايــة هــي أنــه ال 
يتــم منــح حــق اللقــاء بــن الطــرف الــذي مل يحصــل عــىل الحضانة 
ــة لقائهــم مــع  ــك رجــال يذكــرون عــدم امكاني ــه. و هنال و أطفال
ابنائهــم و تعرضهــم لعراقيــل شــتى يف هــذا املوضــوع حتــى وإن 

كان االمــر بشــكل نــادر. 

“ اتخــذت املحكمــة قــرارا مــن أجــل مقابلتــي ألوالدي، و لكــن 
األم تقــوم مبــا يحلــوا لهــا ألن الحضانــة معهــا، و هــي مجــرة 
عــىل تأمــن لقــاء األب بأطفالــه إال ان العمليــة هــذه ال تســر 

ــل(  ــام، 2 طف ــدا” )رجــل، وســط األناضــول، 31 ع أب

ــح  ــع شــخصن، و ال يجــب من ــة م ــون الحضان “يجــب ان تك

الحريــة لــألب او لــألم الحريــة التامــة، منــح الحضانــة لطــرف 
واحــد ليــس امــراً منطقيــاً و ليــس صحيحــاً، أنــا ال أرى طفــي 
ــوا يل  ــال، ذهبــت ملركــز الرشطــة فقال ــل مــرور شــهرين مث قب
ــه مــن اجلــك عليــك بالذهــاب إىل  ليــس هنالــك مــا نقــوم ب
النيابــة، قلــت لهــم تعالــوا معــي لنأخــذ هــذا الطفــل فقالــوا 
هــذا أمــر مخالــف للقوانــن و ســنعاقب عليــه إن قمنــا بــه”  

ــل( ــام، 1 طف )رجــل، وســط األناضــول، 34 ع

ممتلــك  الغــر  الطــرف  يــرى  ال  أن  ســخيف،   “امــر 
لحــق الحضانةســواء كانــت االم او األب أوالده إاّل مــرة يف 
 كل 15 يــوم، ال يوجــد يشء أســخف مــن هــذا، إن هــذا 
ــن  ــك ولك ــة طفل ــه رؤي ــامل بامكان ــكل الع ــي، ف ــر ال أخالق أم
الميكنكــم رؤيتــه” )رجــل، غــرب البحــر األســود ، 53 عــام، 1 

طفــل(

التعويضات   .3.6.9

ــن مل  ــراد املطلق ــر األف ــأن اك ــة ب ــذه الدراس ــالل ه ــن خ ــن م تب
ــات. ــة تعويض ــوا بأي يطالب

 و كان التعويــض مثــار إهتــامم مــن قبــل األفــراد تحــت ســن 34 
ــايل و  ــم الع ــة و التعلي ــم الثانوي ــتوى تعلي ــن مبس ــام و املتعلم ع
ــراد ذوي املســتوى  ــة األف ــال و أن مطالب ــم أطف ــس لديه ممــن لي
التعليمــي العــايل بالنفقــات و التعويضــات أكــر مــن غريهــم مــن 
بــن األمــور املتعلقــة بــإدراك األفــراد للوضــع القانــوين و وضعهــم 

اإلقتصــادي واإلجتامعــي. 

بــن  بالتعويضــات  يطالــب  مــن  اغلــب  أن   يظهــر 
األفــراد مــن النســاء، و تبــن أن هــذا الطلــب يقــدم غالبــاً 
 بســبب “”التعــب” والتلــف الــذي يصيبهــن. و كــام هــو مبــن يف 
خــالل  يظهــر  التــي  القانونيــة  املواضيــع   (  40 الجــدول 
فــرتة املحكمــة بالتوافــق مــع نــوع الدعــوى( فــإن املطالبــة 
بالتعويضــات كانــت يف حــاالت الطــالق بالنــزاع. كــام تبــن أيضــا 
بــان التعويضــات املطالــب بهــا هــي تعويضــات ماديــة و معنويــة. 
ــراد  ــأن جــزء صغــري مــن األف يظهــر مــن خــالل هــذه الدراســة ب
ــون  ــال يقّدم ــم أطف ــس لديه ــن لي ــة مم ــون بالنفق ــن يطالب الذي
هــذا النــوع مــن الطلبــات بهــدف تأمــن حياتهــم املســتقبلية بعــد 

ــالق.  الط

“طُلــب منــي تقديــم التعويضــات، و لكــن مل توافــق املحكمــة 
عــىل ذلــك، و كانــت زوجتــي الســابقة قــد كتبــت أمــور 
متعلقــة بأنهــا طالبــة وال تعمــل وانــه تــم تدمــر آمالهــا 
املســتقبلية و غــر ذلــك يف طلــب الطــالق املقــدم للمحكمــة” 

ــام( ــول، 33 ع ــرب األناض ــل، غ ) رج
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عــىل الرغــم مــن أن عــدد األفــراد املطالبــن بالتعويضــات قليــل 
إال انــه عندمــا نســأل الطــرف املطلــوب منــه دفــع تعويــض 
ــول  ــري معق ــو غ ــب و ه ــذا الطل ــربر له ــد م ــه ال يوج ــرى بان ن
و ال يســتند إال عــىل مفهــوم “التعــب” و التلــف و الــذي ال 
معنــى لــه. باإلضافــة إىل ذلــك يتواجــد األفــراد الذيــن يوجهــون 

ــداً.  ــرية ج ــة كب ــغ املطلوب ــون املبال ــادات يف ك االنتق

“طلبــت التعويضــات، قالــوا بانهــا تعويضــات التعــب و 
التلــف، و قالــت يل بأنهــا انجبــت و حــدث الخــراب يف 
ــامل رشق  ــل، ش ــض” )رج ــب بالتعوي ــي تطال ــدها و ه جس

االناضــول ، 28 عــام( 

ــي  ــول بانن ــات، تق ــرة كتعويض ــار ل ــي 20 ملي ــت من “طلب
ــام( ــود ، 50 ع ــر األس ــرب البح ــل، غ ــا” )رج أتعبته

“طلبــوا منــي تعويضــات مببلــغ 75 ألــف لــرة و طلبــوا 
ســاعدين  لقــد  أبلــه،  بــأين  ظنــوا  إنهــم  أيضــاً،  النفقــة 
مــن  املبلــغ  هــذا  تخفيــض  تــم  األمــر.  يف  أيضــاً  اللــه 
شــكل  يف  فقــط  لــرة  ألــف   10 إىل  لــرة  ألــف   75
عــام(  31 األناضــول،  وســط  رشق  )رجــل،   تعويضــات” 

أو  التعويضــات  اجــل  مــن  طلــب  أي  أقــدم   “مل 
او تقاســم األمــالك أو غــر ذلــك. فقــد قــال يل   النفقــة 
ــئ  ــع أي ش ــتطيع دف ــن أس ــي ل ــيئاً فإنن ــي ش ــي ال تطلب زوج
ــا ال اعمــل، مــا الــذي ســتأخذينه منــي  لــك، قــال يل أيضــا أن
هــل ســتأخذين روحــي” )امــرأة، غــرب البحــر األســود ، 36 

عــام(

ــرة  ــف ل ــه و ربحــت التعويضــات، 50 أل ــت علي ــد ادعي “لق
تركيــة، مل أحصــل عليهــا. مــا الــذي ســآخذه إنــه ال ميتلــك أي 

شــئ” )امــرأة، غــرب البحــر األســود ، 29 عــام(

أحصــل  أنــا  بالكامــل،  التعويضــات  أخــذ  أســتطع    “مل 
تقســيط  بشــكل  وجيــزة  فــرتة  منــذ  اآلن   عليهــا 
بطــيء، و كلــه عــن طريــق الحجــز” )امــرأة، وســط األناضــول، 

عام(  49

ــة و  ــل يف النهاي ــب، و قب ــض التع ــا بتعوي ــا أيض ــت أن  “طالب
تطلقنــا يف املحكمــة و لكننــي مل آخــذ أي يشء ألنــه اختفــى و 

ال أجــد لــه أثــرا” )امــرأة، وســط األناضــول، 30 عــام(

ــن  ــن املكلف ــراد املطلق ــن األف ــري م ــإن الكث ــة اخــرى ف ــن ناحي م
بدفــع التعويضــات )رجــال( قــد أشــاروا إىل أن املبلــغ الــذي 
حكمــت بــه املحكمــة مبلــغ كبــري جــداً عــىل ومرفتــع للغايــة عــن 

ــة.  ــم املادي أوضاعه

صــدور  إن  لــرة،  ألــف   200 التعويضــات،   “طلبــت 
حكــم تعويــض مببلــغ 200 ألــف لــرة لشــخص يعمــل مبرتــب 
ــات. كيــف ســيدفع  ــكاب الجناي ــرة أمــر يدعــوا الرت 1400 ل

ذلــك؟” )رجــل، وســط األناضــول، 26 عــام(

لــرة.   50.000 البدايــة،  يف  التعويضــات  منــي   “طلبــوا 
مــن  لنــا  اهداؤهــا  تــم   التــي  الذهــب  ُحــي   ذكــروا 
قبــل الحارضيــن يف العــرس، طالبــوا بهــا، و لكــن هــذا الذهــب 
ــدي  ــدون، ل ــا تري ــذوا م ــم خ ــت له ــا و قل ــكاً لن ــن مل مل يك
ــك  ــون، و بإمكان ــدي مــا ســببتي مــن الدي ــي فقــط، و ل مرتب
الحجــز عــىل امــاليك هــذه” )رجــل، جنــوب رشق األناضــول، 

30 عــام(

بامــكاين  يكــون  كيــف  لــرة،  ألــف   100 اريــد  قلــت   “  
 الحصــول عــىل 100 ألــف لــرة؟ كنــت أريــد ان احصــل 
ــه بعــد إكــامل  عــىل 50 عــىل األقــل و اشــرتي مــا اســكن في
ســأدفع  بالطبــع  زوجــي  فقــال  وأمــي،  أيب  مــن   املبلــغ 
ــطنبول،  ــرأة، اس ــع أي يشء” )ام ــن مل يدف ــا و لك ــذا حقه فه

ــام( 22 ع

4.6.9. تقاســم األموال واملمتلكات

ــنبة  ــر س ــكات يظه ــوال واملمتل ــم األم ــوع تقاس ــح أن موض  يتض
ــم  ــىل حياته ــر ع ــن مل مت ــاً و م ــام عالي ــن تعلي ــن املتعلم ــرب ب أك
ــة فــرتة أكــر مــن 5 اعــوام، و مــن ليــس لديهــم أطفــال.  الزوجي
مــن ناحيــة اخــرى مثــرية لإلهتــامم فــإن مســألة تقاســم األمــوال 
واملمتلــكات كانــت أقــل وروداً يف األفــراد الذيــن مــرت عــىل 
حياتهــم الزوجيــة فــرتة طويلــة و مــن لهــم اطفــال. )الجــدول 41(

يف  الزينــة  هدايــا  مــن  لنــا  قُــدم  مــا  منــي  طلبــوا   “ 
العــرس، باإلضافــة إىل 10 ألــف أو 15 ألــف يف شــكل نقــدي 
ــوا منــي الســيارة  ــه، و طلب ــذي أســكن في و نصــف البيــت ال
لتــي كان أيب قــد أهــداين إياهــا يف عــريس، و طلبــوا األثاثــات 
يف املنــزل” )رجــل، البحــر األبيــض املتوســط، 30 عــام، طــالق 

بالنــزاع(

“رفعــت دعــوى قضائيــة فيــام 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 

ــزاع( ، طــالق بالن

إن عــدم مطالبــة األفــراد بتقاســم األمــوال يرجــع إىل ان األفــراد 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 
ــام( ــة ، 34 ع ــة إيج ــراة،  منطق ــك؟” )ام وراء ذل

“ال أملــك أي يش، مــا الــذي سأتقاســمه، لقــد أخــذت مــا 
ــط  ــل، وس ــاً؟ “ ) رج ــك أيض ــاذا كان هنال ــا، م ــرتاه والديه اش

عــام(  49 األناضــول، 

بتقاســم  األفــراد  مطالبــة  عــدم  اســباب  أحــد   إن 
مــا  ياخــذون  أنهــم  هــو  واملمتلــكات   األمــوال 
و  خروجهــم،  عنــد  البيــت  مــن  احتياجاتهــم  مــن  يريــدون 
 إننــا نــرى بأنــه يف أغلــب األحــوال ال يطالــب األفــراد ســواء 
يريــدون  و  األمــوال  لتقســيم  نيــة  بــأي  الرجــال  أو  النســاء 
ــأن النســاء يجــّددون ذكــر مســألة  ــرى ب ــا ن  الطــالق فقــط. و هن
حضانــة األطفــال. و إن الكثــري مــن األفــراد أشــار بأنــه مل يطالــب 
ــارسع  ــة و اراد الطــالق ب ــوال يف املحكم ــة تقســيم أم ــأي عملي ب
وقــت. و ميكــن دعــم هــذا عــرب العبــارة الكثــرية االســتخدام مــن 
ــخصية  ــيس الش ــايت / مالب ــذت حاج ــن “أخ ــراد املطلق ــل األف قب

وخرجــت”

املجموععدم ظهور التعويضات ظهور التعويضات العدد 

41019,380,7100املجموع

الجنس

21017,682,4100إمرأة

2002179100رجل

الفئة العمرية

11525,274,8100- 34 عام

2951783100+35عام

املستوى العلمي

22411,288,8100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

1163169100خريج ثانوي

7025,774,3100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6726,973,1100أقل من 3 أعوام

45117,782,3100-5 عام

69717,582,5100-10 عام

1951882100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4727,772,3100اليوجد طفل

126420,179,9100-2 طفل

9913,186,9100+2 طفل

الجدول 40. ظهور موضوع التعويضات خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(

“رفضــت التعويضــات، و ارســلت القــرار للتمييــز، رأيــت بــأن 
املبلــغ كبــر جــدا، يظهــر مبلــغ التعويــض يف شــكل 10.000 
ــغ التعويضــات  ــر مبل ــن ظه ــال، ولك ــه أطف ــل ول ــن اليعم مل
بقيمــة 40.000 لــرة بالنســبة يل” )رجــل، غــرب مرمــرة ، 37 

عــام، ليــس لديــه أطفــال(

“طلبــت منــي مبلــغ 80 ألــف لــرة كتعويــض، و طلبــت 
ــس  ــه لي ــع ان ــة م ــرة كنفق ــغ 750 ل ــك مبل ــة إىل ذل باالضاف
لدينــا اطفــال، مل يقبــل القــايض بالطبــع”  )رجــل، البحــر 

ــال( ــه اطف ــس لدي ــام، لي ــط، 30 ع ــض املتوس األبي

بالتعويضــات  يطالبــوا  مل  الذيــن  األفــراد  معظــم  وّضــح    
هــو  بالتعويــض  مطالبتهــم  لعــدم  الرئيــيس  الســبب   بــأن 
قدرتــه  عــدم  و  املقابــل  للطــرف  الــيسء  املــادي   الوضــع 
األفــراد  تواجــد  يظهــر  األخــرى  الناحيــة  مــن  الدفــع.   عــىل 
ــا  ــوا عليه ــم مل يحصل ــات ولكنه ــب التعويض ــوا طل ــن قّدم الذي
ــغ قليلــة منهــا باإلضافــة إىل ذكــر األســباب  ــوا عــىل مبال او حصل

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

ــام( ع

ــوب  ــايب و خرجــت” )امــرأة، جن “مل آخــذ أي يشء أخــذت ثي
ــام( رشق األناضــول، 44 ع

“ال، أخذت معطفي و خرجت” )رجل، اســطنبول، 51 عام(

“مل آخــذ أي شــيئ ... حتــى أننــي نظفــت البيــت و وأعطيتهــا 
املفتــاح يف يــوم الطــالق و خرجــت دون اخــذ قشــة مــن 

ــام( ــول، 40 ع ــوب رشق األناض ــل، جن ــت” )رج البي

ــايب”  ــوى ثي ــذ س ــت كل يشء، مل آخ ــيئ، ترك ــذ أي ش “مل آخ
)رجــل، رشق مرمــرة، 37 عــام(

ــة )خــرباء  ــة القضائي ــم الرســمي خــالل املرحل ــات الدع 7.9. آلي
ــم( املحاك

 إن عــدداً قليــال جــداَ مــن األفــراد اســتطاع أن يســتفيد مــن 
ــالً مــن  ــة. و إن عــدداً قلي ــل الدول ــة الدعــم الرســمي مــن قب آلي
األفــراد قــد بــن أنــه حصــل عــىل دعــم نفــيس يف مرحلــة الطــالق. 
و إن مــن بــن األفــراد الــذي تلقــوا الدعــم النفــيس نتيجــة نهايــة 
ــايل و  ــي الع ــتوى التعليم ــن املس ــم م ــن ه ــة م ــم الزوجي حياته
الحالــة املاديــة الجيــدة، باالضافــة إىل ذلــك هنالــك مــن هــم مــن 
ــة  ــم يف حال ــن ه ــطة و م ــة و املتوس ــة الضعيف ــة التعليمي الحال
ــح  ــن الواض ــن م ــا. و لك ــم أيض ــذا الدع ــوا ه ــا تلق ــة مادي صعب
بأنــه مل يتــم تقديــم دعــم نفــيس عــايل الخــربة لألفــراد املطلقــن و 

ــي تفككــت.  ــراد األرسة الت ــي أف لباق

و قــد ُســئل األفــراد ضمــن الدراســة عــن قيــام القضــاة بتوجيههــم 
إىل مرشــد نفــيس او إىل طبيــب أخصــايئ نفــيس قبــل اتخــاذ القــرار 

ــأن  ــن 15% مــن األفــراد ب النهــايئ بالطــالق يف املحكمــة، و قــد ب
ــة. و  ــذه املرحل ــيس يف ه ــم النف ــم الدع ــن تقدي ــوع م ــك ن هنال
ــد و  ــراد الشــباب و املتعلمــن بشــكل جي ــه األف ــان توجي ــن ب تب

مــن مل ميــي عــىل زواجهــم مــا بــن 5-1 أعــوام و ليــس لديهــم 
ــبة  ــرب بالنس ــكل أك ــور بش ــذه األم ــل ه ــون إىل مث ــال يوجه أطف

ــات األخــرى. )الجــدول 42( للمجموع

الجدول 41. ظهور موضوع تقاسم األموال واملمتلكات خالل مرحلة املحاكمة بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(

املجموععدم طهور تقاسم األموال ظهور تقاسم األموال العدد 

41011,588,5100املجموع

الجنس

2101090100إمرأة

2001387100رجل

الفئة العمرية

11514,885,2100- 34 عام

29510,289,8100+35عام

املستوى العلمي

2248,591,5100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11611,288,8100خريج ثانوي

7021,478,6100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6716,483,6100أقل من 3 أعوام

45115,784,3100-5 عام

6975,294,8100-10 عام

19511,888,2100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4719,280,8100اليوجد طفل

126411,488,6100-2 طفل

998,191,9100+2 طفل

املجموعال يوجد إجابة النعمالعدد 

41014,683,42,0100املجموع

الفئة العمرية

11517,480,02,6100- 34 عام

29513,684,81,7100+35عام

املستوى العلمي

22412,585,32,2100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية

11617,281,90,9100خريج ثانوي

7017,180,02,9100خريج تعليم عايل

فرتة الزواج 

6717,980,61,5100أقل من 3 أعوام

45113,776,59,8100-5 عام

69715,583,51,0100-10 عام

19513,386,20,5100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4719,276,64,3100اليوجد طفل

126415,283,31,5100-2 طفل

9911,186,92,0100+2 طفل

الجنس

21012,485,71,9100إمرأة

20017,081,02,0100رجل

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

يظهــر أن توجيــه منفــذي القانــون األفــراد ملثــل هــذه األســاليب 
موجــود بشــكل أكــرب يف حــاالت للطــالق بالنزاع)الجــدول 43(. و 
ــه األفــراد ألخصــايئ املحكمــة يف حــاالت الطــالق  إن نســبة توجي
ــم  ــخاص يت ــن كل 10 أش ــخص م ــغ اش ــة و تبل ــاوض قليل بالتف
ــاالت  ــغ ح ــام تبل ــاوض. في ــم بالتف ــام بينه ــالق في ــدوث الط ح
ــزاع  ــالق بالن ــا الت الط ــة يف ح ــايئ املحكم ــراد ألخص ــه األف توج
ــزاع. الســبب يف هــذا  ــدد شــخص يف كل 4 حــاالت طــالق بالن ع
توجيــه األفــراد يف مســائل النفقــة و التعويــض و غــري ذلــك مــن 

ــزاع.  ــالق بالن ــة يف الط ــع القانوني املواضي

يظهــر أن أخصــايئ املحكمــة يقــوم بتحضــري تقريــر متعلــق 
بالحضانــة و األطفــال فقــط و ال يتدخــل بشــكل فعــال يف األمــور 
ــم هــذا الوضــع  ــة األخــرى. و ميكــن أن نقي النفســية واإلجتامعي
ــة  ــه حضان ــق ل ــن يح ــر م ــاة يف تقري ــاعدة للقض ــه مس ــىل ان ع
األطفــال ويتــم تفســري وتوضيــح هــذا الوضــع بشــكل أكــر وفــق 
التوضيحــات الصــادرة منهــم يف األقســام الالحقــة) 1.4.10 مهــام 

ــة( ــاهمتهم يف املرحل ــة و مس ــي املحكم اخصائي

الواليــة  بدعــوى  يتعلّــق  فيــام  األمــر  حــدث   “نعــم، 
ــزل و  ــص إىل املن ــر املخت ــد ح ــل. لق ــىل الطف ــة ع والحضان
نظــر إىل غرفــة الطفــل و تكلــم مــع أمــي و نظــر إىل نظــام 
ــك  ــر ذل ــل و غ ــال الطف ــن ح ــم ع ــه و تكل ــت و ترتيب البي
ــداً” )رجــل، وســط  ــا جّي حيــث جهــز تقريــره بعــد فهمــه لن

ــام( ــول، 31 ع األناض

ــا  ــد ذهبن ــة، لق ــن أجــل الحضان ــا م ــايض بتوجيهن ــام الق “ ق
بســبب قضيــة حضانــة األطفــال، مل يكــن أي منــا يريــد منــح 
ــال  ــع األطف ــوا م ــاين، و تكلم ــرف الث ــال للط ــة األطف حضان
و ســألوهم مــع مــن تريــدون البقــاء. و تكلمــوا معــي و 
مــع زوجــي الســابق كالً عــىل حــدى، و بعدهــا جــاء زوجــي 
القديــم و منحنــي الحضانــة. و إال كانــت املحاكمــة ســتدوم 

ــام(  ــول، 34 ع ــط األناض ــرأة، رشق وس ــال” )ام طوي
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 “ جــاء مختــص التدقيــق االجتامعــي فقــط أثنــاء املحاكمــة، 
و تكلــم معنــا حــول حضانــة الطفــل” )رجــل، البحــر االبيــض 

املتوســط، 36 عــام(

ــىل  ــه كٌل ع ــا ب ــد التقين ــي و ق ــه نف ــايض موج ــّن الق “ ع
حــدى” )رجــل، رشق وســط األناضــول، 43 عــام(

“أخــذوا األطفــال و تكلمــوا معهــم يف الداخــل، و تكلمــوا مــع 
ابنــي ملــدة 15-10 دقيقــة و مــع ابنتــي 15-10 دقيقــة، و 
ــه يف الداخــل” )رجــل، وســط  ــذي تكلمــوا ب ــا ال ال أعــرف م

األناضــول،43 عــام(

ألخصــايئ  توجيههــم  تــم  الذيــن  القالئــل  األفــراد  بــن  مــن 
ــة بشــكل عــام حــول املوضــوع.  ــداء آراء ايجابي ــم إب املحكمــة ت
اللقــاءات مــع االخصائيــن أدت إىل راحــة  ان  حيــث يظهــر 

األفــراد وتوفــري إتخــاذ الخطــوات تجــاه حلــول املشــاكل.

ــن  ــمع، مل أك ــا يس ــب م ــي و يكت ــب نف ــم كطبي ــتمع اليك “يس
اعــاين مــن يشء نفــي لكــن زوجــي كان لديــه مشــاكل نفســية 

ــا عــن طفولتــي و مل يزعجنــي  كــام قــرر االخصــايئ، و قــد تكلمن
ــام( ــرب البحــر األســود ، 29 ع ــرأة، غ ــدا” ) ام أب

“مــن الجيــد أن يســمعك احــد، و لكننــي ال ارتــاح يف قاعــة 
ــد.  ــا اري ــكل م ــم ب ــتطيع التكل ــايض و ال اس ــام الق ــة أم املحكم
أمــا عندمــا يســتمع إليــك شــخص مــا فإنــك تتكلــم بشــكل أكــر 

ــام(  ــود ، 40 ع ــر األس ــرب البح ــل، غ ــة” )رج طالق

“اســتمع إلينــا اخصــايئ املحكمــة يف املحكمــة بشــكل منفــرد 
ــع  ــوية م ــث س ــا الحدي ــه بامكانن ــال يل أن ــدى، و ق ــىل ح كال ع
ــم و  ــدم التفاه ــن ع ــت م ــي خف ــت، ألنن ــي رفض ــي لكنن زوجت
ــف،  ــت مختل ــي يف وق ــم مع ــاك، و تكل ــرى هن ــرة أخ ــراك م الع
ــام( ــر األســود، 40 ع ــرب البح ــام حــدث” )رجــل، غ تكلمــت ع

8.9. تقييــامت فيــام يختص مبراكز الخدمات اإلجتامعية 

تــم طــرح األســئلة عــىل األفــراد ضمــن الدراســة عــن مــدى 
معرفتهــم بوجــود مراكــز الخدمــات االجتامعيــة أو التــي كانــت 
ــة )الجــدول 44(.  ــرف يف الســابق مبراكــز اإلستشــارات األرسي تُع

و قــد بــن ثلــث األفــراد بأنهــم مل يســمعوا بهــذه املراكــز أبــداً. 
ــاه عــدم الحصــول عــىل الخدمــات  ــه مــن امللفــت لإلنتب كــام أن
ــز.  ــذه املراك ــن ســمعوا به ــراد الذي ــق األف ــن طري واإلســتفادة ع
)الجــدول 44(. وبــن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد بأنهــم 
ســمعوا بهــذه املراكــز عــرب أصدقائهــم يف العمل/البيئــة املحيطــة. 
ــز  ــذه املراك ــمعوا به ــم س ــم بانه ــل منه ــم األق ــح القس ــام وض ك
عــرب الراديــو و التلفزيــون و االنرتنــت والقنــوات األخــرى. بشــكل 
نــادر أشــار بعــض األفــراد بســامعهم عــن هــذه املراكــز عــرب مــن 

ــن.  ــراد املطلّق يعيشــون حولهــم مــن األف

التلفزيــون  الراديــو،  تفتــح  مــكان،  كل  يف  موجــودة   “
ــح كل شــئ موجــوداً” )امــرأة، جنــوب رشق  واإلنرتنــت. أصب

38 عــام( األناضــول، 

“ســمعت مــن أصدقــايئ يف قونيــا، و ســمعت عــن وجودهــا 
ــذه  ــوا إىل ه ــن ذهب ــمعت مم ــات، و س ــاء املطلق ــن النس م
جنــوب رشق  )امــرأة،  أبــدا”  أذهــب  مل  لكننــي  املراكــز، 

ــام( ــول، 37 ع األناض

“يوجــد يل أقربــاء ×، هــم وأقربــاء لهــم ذهبــوا، أعــرف 
باألمــر مــن هنــاك” )امــرأة، منطقــة إيجــة ، 42 عــام(  

ــام،  ــكل ع ــات بش ــون يف البلدي ــز تك ــذه املراك ــن أن ه “أظ
علمــت باألمــر ألن مــكان عمــي الســابق كانــت لــه عالقــات 
ــض املتوســط، 31  ــراة،  البحــر األبي ــة” )ام ــع البلدي عمــل م

عــام(

املقابــالت  معهــم  أجريــت  الذيــن  األفــراد  نصــف   حــوايل 
مــن مهــام و  املراكــز  بــه هــذه  تقــوم  الــذي  مــا   يعرفــون 
ــا ال يعــرف أي األعــامل  ــاين ممــن يعرفه ــا النصــف الث أعــامل أّم
قالــه  مــا  بتحليــل  القيــام  عنــد  فائدتهــا.  مــا  و  بهــا   تقــوم 
ــن  ــز م ــه هــذه املراك ــوم ب ــذي تق ــا ال ــون م ــراد ممــن يعرف األف
ــه هــذه  ــوم ب ــذي تق ــا ال ــون م ــن ال يعرف ــامل و مم ــام و أع مه
املراكــز مــن مهــام و أعــامل، نــرى بــان مــا يقولونــه متشــابه، أي 
القــول بأنهــا تعمــل عــىل حــل الخالفــات بــن األزواج. وأن أغلــب 
ــاة  ــاذ الحي ــدف إىل انق ــز ته ــذه املراك ــول أن ه ــدور ح اآلراء ت
ــو  ــائد ه ــاد الس ــار. و إن االعتق ــىل االنهي ــكة ع ــة املوش الزوجي
ــذه  ــيس يف ه ــب النف ــات الطبي ــابهه لجلس ــات مش ــود جلس وج

ــز.  املراك

“مســائل متعلقــة بالــزواج، يقدمــون لنــا نصائــح بــأن نفعــل 
هــذا وذاك باإلضافــة إىل عــدم االعــرتاض و الخــالف املســتمر 
ــطنبول  ــل، اس ــرتكة” )رج ــول إىل اآلراء املش ــزل والوص يف املن

38 عــام(

“لنقــل انــه عــالج نفــي، مثــل الســؤال ملــاذا تريــدون 
ــذا”  ــرى و هك ــة أخ ــكم فرص ــح أنفس ــم من ــالق وميكنك الط

)رجــل، غــرب البحــر األســود ، 46 عــام( 

“مــن اجــل انقــاذ الحيــاة الزوجيــة: ُيعلمونــك الطــرق التــي 
ميكنــك عرهــا تــاليف مــا تــم فقدانــه مــن الحيــاة الزوجيــة، و 
يوجــد فيهــا مؤهــل نفــي و طبيــب نفــي “ )امــرأة، البحــر 

األبيــض املتوســط، 25 عــام(

“ يعملــون عــىل حــل مشــاكل الحيــاة الزوجيــة كــام لــو انهــم 
ــن  ــىل حــل هــذه املشــاكل م ــون ع ــاء نفســين، و يعمل أطب
خــالل تحديــد املشــاكل يف الفــرتات املعّينــة، الصعوبــات، 
وتحديــد أي مــن الزوجــن لديــه مشــاكل أكــر” )امــرأة، 

ــام( ــة ، 44 ع ــة إيج منطق

عــدد قليــل مــن األفــراد يعــرف بانــه هــذه املراكــز تهــدف النقــاذ 
الحيــاة الزوجيــة، و قــد ُعرفــت عىل أنهــا مراكز تعمــل عىل حامية 
األرسة و الحفــاظ عــىل ترابطهــا. حيــث تــم التعريــف بأنهــا مراكز 
تعمــل يف مجــال تقديــم اإلرشــاد والتوجيــه لحاميــة األرسة وتوفــري 
 إســتمرارها. إختــالف هــذه العبــارات عــن التعريفــات األوىل 
ــاه  ــس تج ــاه األرسة ولي ــر تج ــكل أك ــح بش ــري التوضي ــو توف ه

ــراد.  األف

ــارص  ــا عن ــادة جعلن ــع أي إع ــا يف املجتم ــدف إىل دمجن “ ته
ــطنبول، 27  ــل، اس ــمل األرسة” )رج ــدف إىل مل ش ــه، و ته في

عــام(

انهــم  أعــرف  و  األرسة،  شــمل  مل  يف  مفيــدة  إنهــا   “ 
يقدمــون النصائــح و التعليــامت” )امــرأة، غــرب مرمــرة ، 

ــام(  60 ع

ــة  ــرب مبثاب ــز تعت ــل إنتشــاراً هــي ان هــذه املراك ــات األق التعريف
ــف.  ــن للعن ــاليت يتعرّض ــا ال ــن الضحاي ــأ للنســاء م ملج

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

عام(   50

“إننــي اعــرف مهــام هــذه املراكــز، يســاعدون النســاء الــاليت 
يتعرضــن للعنــف، و يوجهونهــم ملــا يجــب أن يفعلــوه، ومــا 
ــول  ــوب رشق األناض ــرأة، جن ــور” )ام ــذه األم ــن ه ــابه م ش

36 عــام(

الجدول 43. وضع التوجيه إىل خبري املحكمة بالتوافق مع نوع الدعوى )%(
املجموعال يوجد إجابة النعمالعدد 

41014,683,42,0100عام 
29210,687,71,7100بالتفاوض

6612,187,90,0100التوجيه من املحامي
22610,287,62,2100اإلتفاق املتبادل 

11824,672,92,5100النزاع 

املجموعال يوجد إجابة النعمالعدد 
41063,935,40,7100املجموع

الفئة العمرية

11562,637,40,0100- 34 عام
29564,434,61,0100+35عام

املستوى العلمي

22456,743,30,0100غري متعلم-خريج مرحلة إبتدائية
11668,131,00,9100خريج ثانوي

7080,017,12,9100خريج تعليم عايل
فرتة الزواج 

6770,229,90,0100أقل من 3 أعوام
45168,631,40,0100-5 عام

69765,034,01,0100-10 عام
19560,039,01,0100أكر من 10 أعوام 

تواجد األطفال

4768,131,90,0100اليوجد طفل
126465,933,30,8100-2 طفل
9956,642,41,0100+2 طفل

الجنس

21062,436,71,0100إمرأة
20065,534,00,5100رجل

الجدول 44. اإلدراك تجاه مراكز الخدمات اإلجتامعية بالتوافق مع الخصائص الدميوغرافية )%(
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تــم تقديــم الطلــب إىل القضــاة واملحامــون وخــرباء املحاكــم بــأن 
ــالق يف  ــة بالط ــة الخاص ــواد القانوني ــي امل ــكل تفصي ــوا بش يُقيّم
القانــون املــدين. إضافــة إىل ذلــك متــت مناقشــة موضــوع الطــالق 
يف تركيــا، ومتــت دراســة وجهــات نظــر األشــخاص حــول أســباب 
طالقهــم. وتــم الوقــوف عــىل تقييمهــم حــول الطاقــة املؤسســية 

حــول املوضــوع. 

1.10. تقييامت عامــة فيام يختص بالقانون املدين 

ســيتم يف هــذا القســم تقييــم كفايــة أو عــدم كفايــة مــواد 
القانــون املــدين وتأثريهــا أثنــاء التطبيــق. يــربز أمامنــا عنرصيــن 
ــون أو  ــة القان ــم كفاي ــدين. أوله ــون امل ــواد القان ــم م ــد تقيي عن
ــه.  ــق أو صعوبت ــهولة التطبي ــو س ــر فه ــا اآلخ ــه، أم ــدم كفايت ع
هنــاك قناعــة عامــة بــأن املــواد القانونيــة املعنيــة كافيــة. إال انــه 
يوجــد صعوبــات يف التطبيــق، خصوصــا يف مواضيــع هامــة مثــل 

ــك.  ــابه ذل ــا ش ــات وم ــة، والتعويض النفق

عندمــا يبــدي منفــذو القانــون رأيهــم بخصــوص تقييمهــم حــول 
القانــون املــدين يركّــزون بالدرجــة األوىل عــىل أن املــواد املوجــودة 
يف القانــون املــدين، كافيــة بخصــوص إكــامل مرحلــة الطــالق 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 
ــام كان  ــره، بين ــدين يجــب تطوي ــون امل ــم رأوا أن القان اخــذ رأيه
ربــع املحامــون ينصــّب رأيهــم يف نفــس االتجــاه. كــام ســتجدون 
تحــت عنــوان “النقــاط الســلبية التــي تتعلــق بالقانــون املــدين” 
فــان املوضــوع الــذي ينتقــده املحامــون بكــرة هــو البحــث عــن 
التقصــري يف الطــالق الغــري متفــق عليــه أي بــدون تفــاوض. ولقــد 
ــه  ــاء مبــا في ــرون أنفســهم ليســوا أكّف ــن أن خــرباء املحاكــم ي تب

الكفايــة لتقييــم مــواد القانــون املــدين. )الجــدول 45(.

يجــب إنهــاء الــزواج بــدون البحــث عــن التقصــري، ثــم بعــد ذلــك 
ــة عــن التقصــري، عندمــا يتعلــق  ميكــن البحــث يف املــواد القانوني

األمــر بالتعويــض أو النفقــة. 

“يقــول لزوجتــه التــي عــاش معهــا 40 عامــاً )أنــت خنتينــي( 
أن  ميكننــا  بينــام  إدعائــه،  ويصوبــون  الشــهود  يــأيت   ثــم 
ننهــي الــزواج بشــكل طبيعــي بــدون ان نحــول الزوجــن 
يطيقــون  وال  يكرهــون  الطرفــن  فطاملــا  عدويــن،   إىل 
ــون  ــدة األرسة... القان ــتنتهي وح ــض، فس ــم البع ــة بعضه رؤي
يجرهــم أن يعــادون بعضهــم البعــض. ألنــه يقــول لهــم اثبتــوا 
مــن املخطــئ. يتــم تقديــم عريضــة للنيابــة العامــة ويطلــب 
ــذه  ــر. وبه ــرف اآلخ ــات الط ــع مكامل ــتامع إىل جمي ــا االس به
الحالــة فانــه يتــم انتهــاك رسيــة الحيــاة الخاصــة مــن جهــة، 
ــرى”.  ــة أخ ــن جه ــب م ــن املصاع ــر م ــبب بكث ــم التس ويت

ــي(.  )محام

البحــث عــن املخطــئ بشــكل مســتمر؛ املخطــئ،   “يتــم 
عــىل  املناقشــة  هــذه  تنعكــس  وعندمــا  مخطــئ،  الغــر 
يف  صعوبــات  تحــدث  املحاكــامت،  ديــوان   مجتهــدي 
موضــوع الحصــول عــىل التعويضــات املعنويــة أو النفقــة. 
 هــل أنــت مخطــئ قليــال أم مخطــئ كثــرا؟ إن الــذي يكــون 
مخطئــاً كثــرا يف نظــري، قــد يــراه قــايض غــر مخطــئ 
ــه”  ــم رفض ــوي، فيت ــض املعن ــب التعوي ــالق. ونطل ــىل اإلط ع

)محامــي(. 

ــق  ــرة تتعل ــكلة كب ــكل مش ــادة تش ــد م ــع ال يوج “يف الواق
بقانــون الطــالق. 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. لنفــرتض أن الزوجــة مل تتصــل بالرقــم 
)155( )رشطــة النجــدة( أو ال يوجــد خالفــات حــادة تتضمــن 
عنــف،و مل تنعكــس عالقاتهــم ال للمخفــر وال للمستشــفى، 
لكــن يوجــد خــالف، ويوجــد خطــر، كيــف يتــم إثبــات ذلــك؟ 
عليهــا أن تثبــت ذلــك مــن خــالل شــهود، وقــد تقــول املــرأة 

أنــا ال أســتطيع أن آيت بشــهود” )محامــي(. 

إن  البحــث عــن التقصــري يف دعــاوى الطــالق الغــري متفــق عليــه 
ــل  ــن قب ــاوى م ــع الدع ــاوض(، تســبب التحفــظ يف رف ــدون تف )ب
ــرف  ــن الط ــر م ــراف ينتظ ــد األط ــث أن اح ــراف. بحي ــد األط اح
اآلخــر أن يرفــع قضيــة، معتقــدا أنــه قــد يُنظــر للطــرف املدعــى 

ــه املخطــئ.  ــه ان علي

ــح يف  ــد أصب ــوى ق ــت الدع ــا رفع ــو أن ــر )ل ــاس تفك “إن الن
ــم  ــه قــد تت ــا املدعــى علي ــو كنــت أن موقــع املــدان، ولكــن ل

إدانتــي بنســبة اقــل(. والن النــاس تجهــل حقوقهــا تخــاف مــن 
ــة(.  ــات اجتامعي ــر خدم ــور”. )خب هــذه األم

أمــا النقــاط األخــرى التــي ينتقدهــا منفــذو القانــون يف القانــون 
املــدين، الطــالق الــذي يتــم بســبب “تــرك املنــزل” واملــدة املحــددة 
اآلن أي مــدة الثــالث ســنوات، تعتــرب مــدة طويلــة جــدا، وعندمــا 
نتصــور أن الدعــوى أقيمــت بعــد ثــالث ســنوات، وإذا طالــت مــدة 
ــدة 4 – 5 ســنوات.  ــورق مل ــون متزوجــون عــىل ال ــة، يبق املحاكم
وهــذا األمــر يؤّخــر ويصّعــب عــىل األطــراف بنــاء حيــاة جديــدة. 

ــح القــرار بالطــالق  ــة من “يوجــد باملــادة 166 األخــرة إمكاني
إذا كانــوا مفرتقــن عــن بعضهــم البعــض ملــدة ثــالث ســنوات، 
وقــد تذهــب الدعــوى إىل املحكمــة العليــا، ومتتــد لتســتغرق 
ــرتك  ــذا ال يجــب أن ن دعــوى الطــالق مــدة 5 – 6 ســنوات، ل
املــدة.”  البعــض كل هــذه  لبعضهــم  الطرفــن محكومــن 

ــي(.  )محام

“ إذا تــرك احــد الزوجــن اآلخــر بقصــد عــدم الوفــاء بواجبــه، 
ــك،  ــق لذل ــببا مح ــون بس ــدون أن يك ــزل ب ــد إىل املن أو مل يع
أنــه  اعتقــد  الغيــاب،  واســتمر  اشــهر،   6 املــدة  وبلغــت 
يجــب تقليــص مــدة 6 اشــهر إىل فــرتة أقــل. مثــل 3 اشــهر.” 

ــي(.  )محام

 هنــاك انتقــاد آخــر موّجــه مــن قبــل منفــذو القانــون هــو 
الحالــة  تصبــح  األطــراف  قبــل  مــن  العفــو  تــم  إذا   أنــه 
 الســلبية التــي تعــرض لهــا الطــرف الــذي عفــا، غــري 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 
ــو  ــى ل ــة الســلبية “تقصــريا” حت ــار الحال ــاد آخــر، وهــو اعتب انتق

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 
ــر عــىل  ــذا األم ــا أرى أن األخــذ به معــك للمــرة األخــرة( وأن
ــاء عــىل هــذا  ــم رفــض الدعــوى بن ــه مصالحــة، أو عفــو، ث ان
ــر  ــب اآلخ ــاك بالجان ــدا. وهن ــي أب ــر منطق ــرا غ ــاس، أم األس
قــد يحصــل العكــس متامــا، بالنســبة للدعــاوى التــي تتعلــق 
بالرجــال، قــد يقــوم الرجــل بصفــع زوجتــه مــرة يف حياتــه، 1 
ــويا للســياحة،  ــون س ــا يتصالحــون ويذهب ــط، بعده ــرة فق م
ويعيشــوا ســعيدين مــع بعضهــم ملــدة 4 – 5 ســنوات، ولكنــه 

قــد يدفــع بــدال غاليــا جــدا يف نهايــة الدعــوى. )محامــي(. 

ليس إيجايب وليس إيجايبالعدد 
املجموعالتوجد إجابةسلبي)يجب التطوير(سلبي

9325,821,511,840,9100جميع مطبقي القانون

2646,226,97,719,2100قايض

40252522,527,5100محامي

277,411,1081,5100خبري محكمة

الجدول 45. تعليقات مطّبقي القانون وخرباء املحاكم عىل مربّرات الطالق يف القانون املدين )%(

وكــام ســريد أدنــاه يف عنــوان املوضــوع القــادم، فــإن املــواد الخاصة 
محــدودة االســتخدام، بينــام املــواد العامــة هــي املفضلــة. ويبــدو 
بشــكل عــام أن منفــذي القانــون يــرون أن القانــون بشــكل عــام ال 

يلعــب دوراً يف تســهيل أو تصعيــب عمليــة الطــالق. 

بعــد  خــاص  وبشــكل  لدينــا  املــدين  القانــون  أن  “يبــدو 
التغيــرات األخــرة التــي حدثــت بعــد تاريــخ 01 ينايــر 2002 
ــة  ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــاً ب ــاً ومدني ــاً إصالحي ــه قانون جعلت
مــن معنــى وحديــث أيضــاً، ونســتطيع أن نقــول أننــا صنعنــا 
ــى إال أن  ــا. ومل يبق ــىل أوروب ــى ع ــاً حت ــاً متقدم ــاً مدني قانون
ــه  ــام يجــب. إن ــه ك ــداً ويطبقون ــون جي ــذو القان ــه منف يفهم

ــايض(.  ــدا”.  )ق ــٌي ج عم

“إن اإليجابيــة يف الدعــوى التــي يرفعهــا الطــرف الغــر مقــرص، 
ــا  بطريقــة تخطــئ الطــرف اآلخــر مــن اجــل أن يكســب حق
معينــا، تكــون برفــض هــذه الدعــوى مبوجــب القانــون. 

ــي(.  )محام

وأفضــل ميــزة إيجابيــة هــي طريقــة الطــالق بالتفــاوض. أنــا 

ــدة 6  ــاول مل ــا نح ــايض كن ــرا. يف امل ــا كث ــب به ــا معج عملي
اشــهر أو 1 ســنة مــن اجــل تطليــق الزوجــن مــن بعضهــم يف 
ــال  ــان وأكم ــق الطرف ــا اآلن إذا إتف ــزاع الشــديد. أم ــا الن قضاي
ــد الطــالق”  ــوا “نحــن نري ــة وقال الســنة، وجــاءوا إىل املحكم

ــي(.  ــم طالقهم”)محام يت

1.1.10. النقاط الســلبية فيام يختص بالقانون املدين 

يتواجــد نقــد عــام مــن منفــذي القانــون فيــام يتعلــق بالقانــون 
املــدين عــن مبــدأ التقصــري املوجــود يف الطــالق الغــري متفــق عليــه. 
بحيــث يعتقــد منفــذو القانــون، أن الفــرتة التــي يقضيهــا األطــراف 
يف البحــث عــن األخطــاء وإثباتهــا، تحولّهــم إىل عدوانيــن، وتــر 
بالعالقــة بــن الزوجــن بشــكل كبــري. إضافــة إىل ذلــك فــان البحــث 
عــن التقصــري يولـّـد الحاجــة إىل أدلــة واىل إســتقدام شــهود، وهــذا 
األمــر يخلــق صعوبــات والســيام يف املحافظــات التــي يكــون 
ســكانها منغلقــن إجتامعيــاً. ويالحــظ أن املحامــون بشــكل خــاص 
ــرتاح  ــا االق ــه. أم ــري” وإثبات ــاد “التقص ــة إيج ــن مرحل يشــتكون م
العــام الــذي يقــّدم يف هــذه الحالــة، هــو انــه إذا كان هنــاك طلــب 
مــن هــذا النــوع وان هنــاك احــد األطــراف قــد تــرك املنــزل، انــه 
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الــذي  الطــرف  إن   ،162 املــادة  عبــارات  إىل  “انظــروا 
يصفــح، يكــون بهــذا الفعــل قــد قبــل الخطــأ. هنــا لــو 
ــح،  ــق الصاف ــاع ح ــل. إن ضي ــكان أفض ــة ل ــج الحامي ــع نه اتب
ــة  ــه إمكاني ــر ل ــر ويوف ــة أك ــرصف بأناني ــئ للت ــع املخط يدف
 التــرصف كــام يريــد بســهولة أكــر، لــذا يجــب إخــراج عبــارة 
ــادة.”  ــذه امل ــص ه ــن ن ــوى” م ــه بالدع ــق ل ــح ال ح “الصاف

)محامــي(.

ــع  ــة األرسة ومن ــص بحامي ــون 6284 املخت ــري القان 2.1.10. تأث
العنــف ضــد املــرأة عــىل حــوادث الطــالق

إن منفــذي القانــون والخــرباء يــرون هــذه املــادة إيجابيــة بشــكل 
ــف، مبعــزل عــن  ــن العن ــرأة م ــة امل ــرون أن حامي ــث ي ــام. بحي ع
أمــر الطــالق، أمــراً هامــاً.  أمــا بالنســبة لتأثــري هــذه املــادة إيجابيــا 
ــف  ــرأة املتعرضــة للعن ــو إحســاس امل عــىل موضــوع الطــالق، فه
ــة  ــرآة إمكاني ــح للم ــا تتي ــة، وأنه ــة القانوني ــت الحامي ــا تح بأنه

إنهــاء اضطهــاد الــزوج وإنهــاء الــزواج. 

“لقــد الحظــت باملقابلتــن األوىل والثانيــة التــي أجريهــا عــادة 
خــالل مــدة تســتغرق مــن 15 إىل 20 يومــا، مــع النســاء اللوايت 
ــتطعن  ــث، وال يس ــرتددن بالحدي ــن ي ــف، بأنه ــن للعن تعرّض
ــردن  ــن ي ــع إنه ــون، ويف الواق ــهن، ويخاف ــن أنفس ــر ع التعب
اللجــوء إىل مــكان مــا، وأقــول بهــذا الخصــوص لقــد منــع هــذا 
القانــون مامرســة العنــف ولــو بشــكل ضئيــل. بحيــث مُتّكــن 
مــن التخلــص مــن مشــاعر الخــوف. وأننــا نضــع التدابــر بهــذا 
ــذا  ــهلوا ه ــون س ــي القان ــال أن مرشع الخصــوص. والحــق يق
ــرأة أن  ــد امل ــا تج ــن وعندم ــة أو مقابلت ــد مقابل ــر. وبع األم
ــتمر  ــاح. وتس ــعر باالرتي ــا تش ــم اتخاذه ــد ت ــر ق ــاك تداب هن

ــة.” )محامــي(. ــا الطبيعي مبامرســة حياته

إن هنــاك عــددا قليــال مــن منفــذي القانــون، يعتقــدون أن القانون 
رقــم 6284، يســبب زيــادة بعــدد حــاالت الطــالق. وبعــض منفذي 
القانــون الذيــن يبــدون هــذا الــرأي، يعــربون عــن وجهــة نظرهــم 
ــون؛  ــذي القان ــن منف ــق األول م ــن، الفري ــذه بطريقت ــلبية ه الس
ــل عندمــا توضــع املــرأة تحــت  ــرى أن عــدم البحــث عــن الدلي ي
الحاميــة، أو عندمــا يتــم إتخــاذ تدابــري مانعــة للرجــل، قــد تدفــع 
البعــض الســتغالل هــذا األمــر بشــكل ســلبي يف دعــاوى الطــالق. 
ــاء  ــض النس ــرى أن بع ــون ي ــذي القان ــن منف ــر م ــق اآلخ والفري
الخبيثــات، يعمــدن إىل مراجعــة املراجــع املعنيــة ويطلــن اتخــاذ 
تدابــري الحاميــة، يك يكــون موقفهــم قويــاً خــالل دعــوى الطــالق. 
ــدون أن  ــرار ويعتق ــذا الق ــىل ه ــدون ع ــاة يعتم ــض القض وان بع
ــا النقطــة الســلبية  ــزوج. أم ــون ال ــاك مامرســة عنــف، ويخطّئ هن
األخــرى التــي يتــم اإلعــراب عنهــا، هــي إبعــاد الرجــل عــن املنــزل. 
ــم  ــا يت ــزوج عندم ــوع؛ أن ال ــذا املوض ــرباء به ــض الخ ــول بع  ويق

إبعــاده عــن املنــزل يتحــول إىل عــدواين،  ويفقــد الزوجــن إمكانيــة 
البحــث عــن نقــاط مشــرتكة والتصالــح فيــام بينهــم.

“أنــا أرى أن القانــون جيــد، ولكــن هنــا تركيــا، يوجــد هنــا مــن 
يســتغل هــذا القانــون بقصــد يسء. عندمــا يصلــون إىل مرحلــة 
ــأيت  ــا ت ــف. وعندم ــرض للعن ــا أتع ــرأة، أن ــول امل ــالق، تق الط
الدعــوى عــىل أســاس العنــف تفتــح تلقائيــاً، وبطبيعــة الحــال 
تــأيت عقوبــة للرجــل مــن محكمــة الصلــح والعقوبــة، ويســجن 
ــا  ــتة اشــهر يف أحســن األحــوال. وعندم ــن س ــل ع ــدة ال تق م
يصــل األمــر إىل املحكمــة تدخــل هــذه العقوبــة أيضــاً يف ملــف 
القضيــة. ويتحــول تلقائيــاً إىل الطــرف الخاطــئ. أمــا بالنســبة 
للمــرآة التــي تتعــرض فعــال للعنــف، فــال أقــول يشء بحقهــا.” 

)خبــر خدمــات اجتامعيــة(.

جيــد،  بشــكل  القــرارات  هــذه  طبقتــم  إذا  انــه  “اعتقــد 
ــم  ــرأة. ألنك ــد امل ــل ض ــب الرج ــن غض ــتقللون م ــم س فإنك
تقــررون فجــأة أبعــاد املــرء عــن منزلــه، ويحــرم هــذا الرجــل 
ــه  ــى ال تســمحون ل ــه واىل فراشــه، وحت ــن الدخــول إىل بيت م
بالدخــول ألخــذ مالبســه، وهــذه الحالــة ســتدفع الرجــل 
للتمســك أكــر بالطــالق ويواصــل مطالبتــه بــاألوالد إىل الحــد 

ــي(. ــاً.” )محام ــده أيض ــد حق ــى ويزي األق

3.1.10. التحقيــق التفصييل يف مواد القانون املدين

 لقــد تــم توجيــه ســؤال إىل منفــذي القانــون، حــول النفقــة، 
ــة، وتقاســم األمــالك، والتعويضــات أو التطبيقــات األخــرى  والوالي
ــن  ــرار الزوج ــىل ق ــا ع ــل تاثريه ــة، وه ــع مختلف ــة مبواضي املتعلق
حــول الطــالق ســلبيا أم إيجابيــا. إن املــواد القانونيــة التــي تتعلــق 
بالنفقــة، والواليــة، وتقاســم األمــالك، والتعويضــات أو التطبيقــات 
األخــرى املتعلقــة مبواضيــع مختلفــة، ليســت ســببا للمشــاكل مــن 
ــن  ــذه القوان ــت ه ــو كان ــى ل ــن حت ــة. ولك ــة القانوني ــة البني جه
جيــدة وكافيــة إال أن اإلشــارة تتجــه إىل مشــاكل التطبيــق. إن هــذه 
ــن  ــل، ولك ــل املراح ــات وتطي ــا الصدام ــبب أحيان ــد تس ــواد ق امل
ال تؤثــر عــىل قــرار أوالئــك الذيــن يســعون إىل الطــالق ســلبا 
ــزٍء  ــي رأُي ج ــر وه ــت النظ ــة تلف ــة هام ــاك نقط ــا. وهن أو إيجاب
هــاٍم مــن منفــذي القانــون. منهــم القائــل بســهولة ومنهــم القائــل 
ــا  ــة. وعندم ــواد القانوني ــراً بامل ــالق تأث ــرار الط ــاذ ق ــة اتخ بصعوب
ننظــر بشــكل عــام نــرى أن معظــم منفــذي القانــون يــرون أن األمر 
الــذي يُصّعــب الطــالق هــي املواضيــع القضائيــة. واألمــر الرئيــيس 
ــدول  ــوع الوالية.)الج ــو موض ــالق ه ــوع الط ــب موض ــذي يصع ال
46( والصعوبــة يف هــذا األمــر ال تــدل عــىل نقــص يف القانــون بقدر 
مــا تــدل عــىل الــدور الهــام لــألوالد يف موضــوع الطــالق. والواقــع 
يــدل عــىل أن وجــود األطفــال والخــوف مــن ضيــاع واليتهــم يلعــب 

دورا هامــا بدفــع األطــراف للعــدول عــن الطــالق.

وقــد تــم توجيــه ســؤال إىل منفــذي القانــون حــول تواجــد 
ــن.  ــد الزوج ــالق عن ــرار الط ــاذ ق ــهل اتخ ــايئ يس ــوع قض موض
أحجــم مــا يقــارب مــن نصــف الذيــن وجــه إليهــم الســؤال عــن 
إبــداء الــرأي، وغلــب الحديــث عــىل أن موضــوع النفقــة وتقاســم 
ــدول 47(  ــة )الج ــة القضائي ــهيل املرحل ــاهم يف تس ــالك يس األم

ــان  ــه إذا أدرك الطرف ــة حــول هــذا املوضــوع، ان ــة العام والقناع
ــة،  ــة االجتامعي ــررا بعــد الطــالق، باســتثناء الحال ــن يت ــام ل أنه
مرحلــة  اإلدراك  هــذا  يجعــل  قــد  واالقتصاديــة،  والنفســية، 
الطــالق اقــل صعوبــة. مثــال وجــود عمليــة النفقــة قــد ال تســهل 
ــة الطــالق.  ــاء عملي ــم أثن ــع وقــوع الظل ــرار الطــالق، لكــن متن ق

الجدول 46. وضع الصعوبات الذي يفرضه القانون عىل الطالق وفق مطّبقي القانون والخرباء )%(

املجموعبدون إجابةاليوجد مواضيع قانونية تؤدي للصعوباتيوجد مواضيع قانونية تؤدي للصعوباتالعدد 

9377,412,99,7100جميع مطبقي القانون

2661,530,87,7100قايض

40857,57,5100محامي

2781,53,714,8100خبري محكمة

املجموعبدون إجابةاليوجد مواضيع قانونية تؤدي للتسهيالتيوجد مواضيع قانونية تؤدي للتسهيالتالعدد 

9346,33,250,5100جميع مطبقي القانون

2638,43,957,7100قايض
4050545100محامي
2748,1051,9100خبري محكمة

الجدول 47. وضع التسهيالت الذي يفرضه القانون عىل الطالق وفق مطّبقي القانون والخرباء )%(

إن النفقــة، والواليــة، وتقاســم األمــالك التــي تتحقــق ضمــن إطــار 
القانــون املــدين، متنــع وقــوع التعّســف عــىل املــرأة. ولكــن تبــن 
أن هنــاك أناســاً كثــرية، عندمــا تصــل إىل مرحلــة الطــالق ال تعــرف 
حقوقهــا يف هــذا املوضــوع، ويتعلمــون هــذه الحقــوق مــن خــالل 
املحامــن. وهــذا األمــر إن دل عــىل يشء، فهــو يــدل عــىل أن املــواد 
ــول  ــراف ح ــىل األط ــا ع ــهيال وال تصعيب ــر ال تس ــة ال تؤث القانوني

حســم أمرهــم مبوضــوع الطــالق. 

التــي  حقوقهــم  هــي  مــا  نفّهمهــم  أن  نحــاول  “نحــن 
سيكتســبونها كنتيجــة للطــالق. هنــاك موضــوع النفقــة، مــاذا 
ســيأخذ منهــا، أو مــاذا ســيدفع، مــا هــي حقــوق األوالد. نحــن 
ــورا،  ــالق ف ــدون الط ــن يري ــور. ولك ــذه األم ــم ه ــح له نوض
ويريــدون أن يتخلــوا عــن حقوقهــم لترسيــع قضيــة الطــالق، 
ولكــن هــذا األمــر يســبب املصاعــب، واملشــاكل فيــام بعــد.” 

ــي(.   )محام

ــالق،  ــم بالط ــبب رغبته ــن س ــألهم ع ــون إيل، اس ــا يأت “عندم
وان مل أجــد ســببا مقنعــا، أقــول لهــم رغــم إين محامــي، أنهــم 
ــاص  ــكل خ ــدم بش ــا أق ــر، وأن ــا للتفك ــا إضافي ــون وقت يحتاج
للنســاء معلومــات حــول النفقــة والواليــة، بعــد إعطائهــم 
ــالق”  ــوى الط ــع دع ــالق ارف ــررن الط ــات إن ق ــذه املعلوم ه

)محامــي(. 

1.3.1.10. تقييم أحكام تقاســم األموال واملمتلكات 

ــاوى  ــام 2013 أن دع ــات وزارة العــدل الخاصــة بع حســب معطي

تقاســم األمــالك ال تشــكل إال 3% مــن مجمــل دعــاوى الطــالق التي 
ــون  ــذو القان ــرى منف ــدل 2014 ج(. وي ــا )وزارة الع ــت به ــم الب ت
هــذه النتيجــة بأنهــا إيجابيــة جــدا. ويعتقــد منفــذو القانــون بــان 
ــكل  ــاء وبش ــن النس ــريا ع ــام كب ــع ظل ــالك مين ــم األم ــون تقاس قان
خــاص اللــوايت ال يعملــن. بحيــث يعتقــد بــان ربــات البيــوت حتــى 
لــو مل يعملــن خــارج املنــزل فهــن يعملــن داخــل منزلهــن بالطبــخ 
ــن  ــون م ــل يخفف ــذا العم ــك، وبه ــابه ذل ــا ش ــة األوالد وم وتربي
ــع  مصاريــف األرسة ويســاهمون يف متلــك املنــزل. ويجــب أن يُتوقّ
حصولهــم عــىل حقهــم مــن األمــالك يف حــال حصــول الطــالق. كــام 
يُعتقــد أن هــذا القانــون ال يســاهم يف التشــجيع عــىل الســعي إىل 
الطــالق. ويعتقــد أيضــا أن هــذا القانــون، ينصــف النســاء اللــوايت 
يحافظــن عــىل الــزواج خوفــا مــن العــوز والحرمــان، إنــه مــن هــذه 

الناحيــة قانــون جيــد. 

“مل يتــم مواجهــة أيــة مشــكلة بخصــوص قانــون نظــام تقاســم 
ــل، إن هــذا  ــل قلي ــت قب ــه وكــام قل ــكات، ألن األمــوال واملمتل
ــة إىل  ــا. إضاف ــا إصالحي ــدين، قانون ــون امل ــل القان ــون جع القان
ذلــك فــان قانــون نظــام تقاســم األمــالك حقــق املســاواة عــىل 

الــورق بــن الرجــل املــرأة بــكل معنــى الكلمــة.” )قــايض(.

“لقــد كان يف املــايض، قانــون نظــام فصــل األمــالك، ولقــد كان 
النقــاش يــدور حــول؛ هــذه أمــاليك وهــذه أمــالكك، أمــا اآلن 
يوجــد نظــام االشــرتاك باألمــالك املكتســبة. وال أظــن أن أحــدا 
ــبة.  ــالك املكتس ــم األم ــل أن يتقاس ــن اج ــالق م ــيقرر الط س
ــرتك  ــب أن تش ــالك يج ــم األم ــم تقاس ــا يت ــه عندم ــد ان واعتق
املــرأة بشــكل متســاو مــع الرجــل، وال أؤيــد أن يكــون ســهم 
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ــل  ــت وال تعم ــة بي ــا رب ــن الرجــل بحجــة أنه ــل م ــرأة اق امل
ــي(. ــزل”. )محام خــارج املن

ينايــر 2002 كانــت   1 تاريــخ  املثــال قبــل  “عــىل ســبيل 
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 
ــا  ــول انه ــا وهــو يق ــا مهنته ــا جعلته ــث انه ــن املجــرى حي م
مبثابــة تقديــم شــاي. وبهــذا الشــكل كانــت تعيــش يف الحــي 
ــالث  ــن ث ــت م ــر اىل بي ــت الفق ــذا البي ــوا ه ــم حول الفقر,ث
طوابــق ومبــا ان املنــزل كان للمــرأة ولكنهــا مل تحصــل عــىل اي 
يشء مــن املنــزل الــذي ليــس لــه دخــل مــن املــال. لقــد رأيــت 

ــا وكنــت مســتاءا جدا.)قــايض( هــذا غريب

“النســاء يتعلــون حديثــا , يطالــن بحقوقهــم ويضغطــن عــىل 
ــان للنســاء ليســاعدوهم عــىل  ــة واالم ــح الثق ــم من الرجال,يت
الطــالق مــام يجعــل الرجــل يرتاجــع عــن قــراره . )محامــي(

يعتقــد بعــض منفــذوا القانــون وخــرباء املحاكــم ان املــرأة العاملــة 
ــه يف بعــض الحــاالت  ــث أن ــا حي ــؤكل حقوقه ــم وت تتعــرض للظل
عــىل ســبيل املثــال عندمــا تعمــل املــرأة ويبقــى الرجــل يف املنــزل 
ــم  ــق يف التحك ــك اي ح ــه ال ميل ــزل فأن ــذا املن ــدم يشء له وال يق
باالمــوال التــي تــأيت بهــا املــرأة .امــايف حالــة عمــل املــرأة والرجــل 
فــإن هــذا يكــون واضحــا مــن خــالل ترصفــات الرجــل ودوره يف 

اعــامر املنــزل.

“لقــد تــم اجــراء تغــرات بعــد عــام 2002 فيــام يتعلــق 
بأنظمــة حاميــة امللكيــة للمــرأة ربــة املنــزل .انــه امــر جيــد 
ولكنــي اعتقــد انــه يوجــد قليــال مــن الظلــم. املــرأة اكتســبت 

الكثــر بالنظــر للرجــل الــذي كان جالــس باملنــزل دون ان 
املــرأة تكــون  الحالــه  للمــرأة يف هــذه  يقــدم املســاعدة 
الضحيــة . وهنــا عــىل الرجــل تقديــم الدعــم للمــرأة ليصبــح 

ــي( ــل” . )محام ــم افض وضعه

“اعتقــد ان نظــام امللكيــة هــذا جيــد جــدا مــن حيــث حصــة 
الزوجــن قبــل الــزواج ولكنــه ضــد النســاء العامــالت” )خبــر 

نفــي(

ــزل  ــات املن ــاهمة رب ــدم مس ــة ع ــه يف حال ــة فإن ــس الطريق بنف
بالشــكل املتوقـّـع يف املنــزل فإنــه يتواجــد القضــاة الذيــن اليجدون 
الجانــب العــادل يف حصولهــم عــىل الحقــوق املتســاوية مــن نظــام 

تقاســم األمــوال واملمتلــكات .

“ قدميــا كان يتــم توزيــع االمــوال واملمتلــكات املشــرتكة 
املكتســبة بنســب متســاوية بــن الجميــع لكــن تــرى أن 
الرجــل يلعــب القــامر ويأخــذ قــدر متســاوي مــع املــرأة مــن 
ــه  ــل كل اموال ــرصف الرج ــبة، ي ــرتكة املكتس ــكات املش املمتل
هنــا وهنــاك ,واملــرأة تعمل,وتعيــل املنــزل باالضافــة إىل 
نظــام املمتلــكات. الرجــل مشــارك بالنصــف يف كل شــئ. هــذا 
وضــع ســئ. ســابقاً كان يتواجــد نســبة مشــاركة عــىل االقــل. 
ــن  ــر م ــر إىل األم ــدم النظ ــاة ع ــن القض ــا نح ــب علين او يج
ناحيــة النســاء فقــط ونحــن كقضــاه يجــب علينــا اإلحتفــاظ 
ــرأة عــىل حــد  ــن الرجــل وامل ــن كل م مبســافات متســاوية ب
ســواء. املــرأة ال تســتطيع ان تعمــل شــيئا. تحــّول املنــزل إىل 
قاممــة. االطفــال مصابــون بالقمــل .... او أن التضــع أي حســاء 
أمــام الرجــل مــع تجوالهــا يف جميــع الحفــالت. الرجــل يصبــح 
رجــل أعــامل. ال اعتقــد انــه يف هــذه الحالــه توجــد مشــاركة 
ــرار غــر عادل.)قــايض( ــه ســيكون ق ــن الرجــل واملــرأة الن ب

“تهريــب املمتلــكات يحــدث طبعــاً. ولكــن كيــف ميكــن منــع 
ذلــك؟ ويف نهايــة االمــر ال ميكنــك فعــل يشء . وقبــل ان تقــويل 
اريــد الطــالق يفكــر الرجــل ويكتــب هــذه املمتلــكات بأســم 
ــن  ــر ولك ــع التداب ــب جمي ــي بطل ــت قمت ــر .ان ــخص اخ ش
ــخ  ــابق للتاري ــت س ــر يف وق ــذ التداب ــد اخ ــون ق ــك يك زوج
ــوع  ــو ن ــا ه ــرف م ــك ال أع ــر .لذل ــه التداب ــذيت في ــذي اخ ال

ــي( ــذا الوضع”.)محام ــا يف ه ــر االزم اخذه التدب

ــاك مشــكلة يف  ــكات هــي: ليســت هن “مشــكلة نظــام املمتل
املمتلــكات املكتســبة يف تركيــا . حيــث أن مصادرهــا مــن 
ــاس  ــا بالنســبة للن ــا معــن ايضــا .أّم ــة ,ومكانه اطــراف معين
الذيــن عملــوا يف الخــارج وتقاعــدوا مــن هنــاك فأنــه توجــد 
ــة يف الوصــول اىل املــوارد الخاصــة بهــم للتحقــق مــن  صعوب
ــات  ــك صعوب ــبب ذل ــن ان يس ــث ميك ــادي, حي ــم امل وضعه
جّمــة يف الوصــول اىل الوثائــق التــي تطيــل االجــراءات الــالزم 

اتخاذها”.)قــايض(

ــكات  “املحكمــة المكنهــا حــل األمــر، تقــول ان نصــف املمتل
عــن  بالبحــث  تقــوم  وبعدهــا  لزوجتــك  ونصفهــا  لــك 
تســجيل  مــن  التحقــق  ويتــم  الــزواج.  بعــد  املمتلــكات 
املمتلــكات يف الســجل العقــاري.كل هــذه املشــقة واملشــاكل 
ميكــن ان تكــون عائــق يف الكشــف عــن حالــة نظــام امللكيــة 
ــكات إىل  ــكات. تســتمر دعــاوى تقســم املمتل وتقســيم املمتل

فــرتات طويلة”.)محامــي(

2.3.1.10. تقييــم املواد الخاصة بالوالية أو الوصاية 

وفــق بيانــات وزارة العــدل للعــام 2013 فــإن ثــاين اكــر القضايــا 
ــة أو  ــي الوالي ــالق ه ــرار يف الط ــاذ الق ــر إتخ ــي توف ــيوعاً والت ش
العــدد  مــن   %27 الحــاالت  هــذه  شــكلت  .حيــث  الوصايــة 
ــع  ــو الداف ــال ه ــود االطف ــدل 2013 ب(. وج ــكّي )وزارة الع ال
الرئيــيس للعديــد مــن االرس الســتمرار الــزواج. يقــول خــرباء االرسة 
ــوع  ــع وق ــزواج ملن ــتمرارية ال ــري إس ــون إل توف ــراد يذهب ان األف

ــر. ــم باألم ــب وتأثره ــف الصع ــال يف املوق األطف

“كثــر مــن النــاس ال يحصلــون عــىل الطــالق بســبب االطفــال. 
حيــث يصــر عــىل الرغــم مــن الظــروف الســلبية. يجــب أن 
يتــم غــرس الســكن بالعظــم بالكامــل لتنفيــذ الطــالق مبعنــى 
الكلمــة. النــه غالبــا مــا يضطــر الرجــال والنســاء لتحمــل الكثر 
مــن الصعــاب بســبب األطفــال حتــى يصلــوا إىل املرحلــة التــي 
الميكنهــم بعدهــا اإلحتــامل ويطلبــون الطالق”.)خبــر نفــي(

يف املامرســة العمليــة ملــواد الواليــة أو الوصايــة، يتــم منــح االولوية 
لــالم فيــام يختــص بالواليــة. الفكــرة االساســية لهــذا القــرار هــو ان 

االطفــال الصغــار بحاجــة المهاتهــم كــام أنهــم يقّدمــون العنايــة 
ــان.  ــن االحي ــري م ــم يف كث ــدم عمله ــبة لع ــال نس ــل لألطف األفض
لكــن ميكــن ان يتــم منــح الطفــل إىل األب أيضــاً يف األحــوال 
التــي التكــون فيهــا األم متحليــة باألخــالق املناســبة، أو ان تكــون 
مدمنــة عــىل تعاطــي املخــّدرات أو يف حالــة تواجــد املشــاكل مثــل 
العنــف أو يف حالــة عــدم رغبتهــا باألطفــال. أمــأ بالنســبة لألطفــال 

بــن 12-10 ســنة فيحــق لألطفــال إتخــاذ القــرار .

ــزل  ــة من ــت األم رب ــن وكان ــارا يف الس ــال صغ “أذا كان األطف
وكان الطفــل بحاجــة لرعايــة األم نعطــي الحضانــة لــألم ألنــه 
يف هــذه الحالــة لديهــا أمكانيــة االهتــامم باألطفــال اكــر. اذا 
ــب  ــرار حس ــم الق ــى له ــن فيعط ــارا ناضج ــال كب كان األطف

ــذي يجــرى بينهــم. )قــايض( األتفــاق ال

ــيئا  ــيئا فش ــم ش ــن امه ــال ع ــد األطف ــدد يبتع ــن مح “يف س
أمــا اذا كان األم واألب يف نفــس الوضــع االقتصــادي فيحتجــز 
اراء األطفــال يف مســائل الحضانــة إىل أن يتــم الحصــول عــىل 
القــرار بلســان الطفــل نفســه. بطبيعــة الحــال فــإن األم ميكــن 
أن تكــون اكــر قلقــا مــن حيــث أنهــا ميكــن أن تفقــد طفلهــا 
ــي  ــات الت ــض امللف ــب يف بع ــلوك معي ــة س ــت رؤي أو اذا مت
ــألم,  ــة بالنســبة ل ــع األمــور صعب ــم اخذهــا مــن االم .بالطب ت
ولكــن القانــون واملحاكــم يجــب أن تفكــر يف مصلحــة الطفــل 

.) محامــي(

“مثــالً أذا مل متنــح األم التعليــم لألطفــال, وقالــت لهــم أذهبــوا 
ــر  ــامل غ ــوم بأع ــه تق ــل أن ام ــل أو رأى الطف ــع املنادي لبي
رشعيــة فــال يعطــى الطفــل لــألم امــا يف غــر هــذه الــرشوط 

ــة مــن حــق األم . )قــايض( فتكــون الحضان

ــة أو  ــىل الوالي ــول ع ــن يف الحص ــن حقوقه ــاليت ايدرك ــات ال االمه
ــر عــىل  ــة ميكــن أن تأث ــربن أن مشــاكلهم األقتصادي ــة يعت الوصاي
أحتضــان أطفالهــم. توفــري تصحيــح املعلومــات الناقصــة والخاطئــة 
ــن  ــد م ــات باملزي ــدوره اىل شــعور األمه يف هــذا املوضــوع ادى ب
ــون إىل أن  ــوا القان ــة. يشــري منّف ــع الدعــاوى القضائي الثقــة يف رف
ــري  ــاة غ ــش حي ــون العي ــن يفضل ــن حقوقه ــاليت يجهل ــات ال االمه

ــي اليفقــدوا اطفالهــم.  ــدا عــن الطــالق ل ســعيدة بعي

“هنــاك أيضــاً الخرافــات يف مجتمعنــا. لنقــل أن عمــر الطفــل 
ثــالث ســنوات فحينهــا تخــاف أن يقــول لهــا األب أن طلقتنــي 
ــة ترتاجــع املــرأة  ــك. يف هــذه الحال فســوف أخــذ الطفــل من
عــن الطــالق. وتواصــل عيــش العــذاب يف حياتهــا. مــا نريــد 
أن نقولــه هــو ان الطفــل يف عمــر 3 ســنوات الميكــن أن 
يأخــذ األب حضانتــه إاّل يف حــاالت األوضــاع الشــاذة. والميكــن 
ــث  ــن حي ــر غــر ممكــن م ــذا األم ــألب. فه ــايض منحــه ل للق

املجموعالتوجد إجابةسلبي)يجب التطوير(ليس إيجايب وليس سلبيإيجايبالعدد 

9310,823,736,629100جميع مطبقي القانون

2623,130,838,57,7100قايض

401027,55012,5100محامي

27011,114,874,1100خبري محكمة

الجدول 48. تعليقات مطّبقي القانون والخرباء عىل نظام تقاسم األموال واملمتلكات يف القانون)%(

تظهــر اهــم املشــاكل بشــأن نظــام امللكيــة اثنــاء التطبيــق. 
ــد مــن االنتقــادات بهــذا الصــدد  يقــّدم املحامــون خاصــة العدي
ــل الطــالق  ــكات قب ــع املمتل ــال ببي ــوم الرج ــا يق .وخاصــة عندم
ــكلة  ــة. املش ــاص امللكي ــر النق ــخص اخ ــم اي ش ــا بأس أو ايداعه
يف املامرســة العمليــة يف هــذا الصــدد تكــون ملفتــة للنظــر مــن 
ــرب  ــد. يعت ــم يف آن واح ــرباء املحاك ــون وخ ــذي القان ــث منف حي
ــكات  ــات وجــود املمتل املحامــون األشــخاص املســؤولون عــن اثب

ــم  ــا هــم وموكليه ــي يواجهونه ــث يشــريون إىل املصاعــب الت حي
مــام يزيــد مــن فــرتة املحاكمــة. امــا يف بعــض الحــاالت فــال ميكــن 

ــكات .  ــب املمتل ــع تهري من

ــذا  ــكات. به ــون املمتل ــون عــىل الطــالق لكنهــم يهّرب “يحصل
الشــكل يحصلــون عــىل الحلول.يبيــع ممتلــكات ويحّولهــا إىل 

نقــود. )خبــر نفــي(
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تطــّور الطفــل” )محامــي(

ــون ذو  ــة يك ــة والوصاي ــوع الوالي ــإن موض ــه ف ــام الحظت “في
تأثــر عــىل قــرار الطــالق لــدى النســاء. دون أن أقــول األمــر 
يف شــكل معلومــة قطعيــة إاّل أن األم تشــعر أنهــا ســوف تفقــد 
أطفالهــا بســبب الطــالق فإنهــا تبتعــد عــن التفكــر بالطــالق. 
ــن  ــاالت عاطفي ــت رج ــي رأي ــك. ولكّن ــىل ذل ــة ع ــت امثل رأي
أيضــاً ويبتعــدون عــن الطــالق لــي ال يعيــش أطفالهــم بــدون 

أب”. )محامــي(

إحــدى املواضيــع االخــرى التــي تتعلــق بالوصايــة هــو اإلحتياجات 
ــة  ــح الوالي ــم من ــه يت ــاله فإن ــره أع ــم ذك ــام ت ــل .ك ــة للطف املادي
والوصايــة لــألم 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 

ــة والنفقــة.  ــد لنظــام الوالي ــون عــىل رضورة العمــل الجيّ القان

“اعتقــد أن الدولــة وبشــكل تلقــايئ يجــب أن تأخــذ مــن األب 
قــدرا مــن الدخــل اذا كان حالــه بدخــل معــّن. يجــب أن يتــم 
تنفيــذ هــذا الــرشط لتوفــر تحقيــق املســتقبل للطفــل فيــام 
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 
ــبة  ــراع بالنس ــذا الف ــلء ه ــد م ــطيع أح ــاً. اليتس ــل أيض الطف
لــالم  ولكــن يجــب عــىل الدولــة أن تخلــق ضامنــات يف هــذا 
األمر.كــام قلــت، ال ينبغــي أن يتــم تــرك قــرار النفقــة لرحمــة 

القضــاة” .)محامــي(

باإلضافــة إىل تواجــد املشــاكل يف املــواد املتعلّقــة بالواليــة تتواجــد 
أيضــاً املشــاكل املتعلّقــة بالتطبيقــات. يظهــر أن كل مــن القضــاة 
واملحامــن ذكــروا انــواع املشــاكل يف التطبيقــات الخاصــة بالواليــة 
ــن  ــون الذي بشــكل متســاوي. يشــري حــوايل نصــف مطبّقــي القان
أجريــت معهــم املقابــالت عــىل تواجــد املشــاكل يف التطبيقــات. 

)الجــدول 49(.

الواليــة،  منحهــا  يتــم  التــي  الجهــة  عــن  النظــر   بغــض 
متابعــة  يتــم  ان  يجــب  أنــه  القانــون  مطبّقــوا   يعتقــد 
حيــث  اإلجتامعيــة.  الخدمــات  خــرباء  طريــق  عــن   الواليــة 
رؤيــة  توفــري  عــدم  مثــل  االوضــاع  مبتابعــة  التوصيــة   تتــم 
الــزوج الســابق للطفــل يف األحــوال التــي يكــون لــه فيهــا الحقــوق 
بذلــك أو أن تحــدث التغيــريات يف رشوط الحيــاة وفــق األســباب 
املختلفــة مــام يــؤدي إىل عــدم توفــري الوضــع واملحيــط املناســب 

للطفــل.

ــق اإلدارة التنفيذيــة”. ــق وف ــول عــىل الح ــو محاولــة الحص ه
)محامي(

“ال يتــم تســليم األطفــال ,يتــم تقديــم الشــكوى, يتــم فتــح 
ــة الشــخص  ــك. لتوفــر إمكاني ــة مــرة اخــرى وغــر ذل القضي
رؤيــة أطفالــه يكــون عليــه إتخــاذ قــرار املحكمــة مــن 
ــة  ــىل الزوج ــب ع ــاب. يج ــة والذه ــي اإلدارة التنفيذي موظف
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 
ــول  ــا أق ــرار. أن ــىل الق ــول ع ــه الحص ــبوع الميكن ــة األس  نهاي
والتوفــر  للقــّوات.  املحكمــة  قــرار  يــرز  أن  يجــب   أنــه 
يتــم  أن  يجــب  التوضيحــات.  مــن  نــوع  أي   القــّوات 
ترسيــع األمــر بالقــول أن هنــا قــرار مــن املحكمــة وأنــه 
ســيكون لــك الحــق يف رؤيــة الطفــل أو أن يتــم أخــذه 

بالقّوة”.)محامــي( 

ــر 10- ــرتة عم ــار لف ــون أن اإلنتظ ــي القان ــض مطبّق ــح بع يوّض
ــرتة  ــرب ف ــل يعت ــىل رأي الطف ــن أجــل الحصــول ع ــنوات م 12 س
متأخــرة. حيــث يعتقــدون أنــه ميكــن الحصــول عــىل رغبــة 
ــواره  ــاء بج ــب بالبق ــذي يرغ ــرف ال ــص بالط ــام يخت ــل في الطف
ــن  ــن املرب ــرباء م ــة الخ ــق صحب ــن طري ــرة ع ــن مبّك ــرتة س يف ف

والخــرباء النفســين. 

“يقــال أن قــرارات الطفــل يف عمــر العــرش ســنوات ســارية. 
ــتطيع  ــن، يس ــع املربي ــون م ــم تعمل ــأ. انت ــذا خط ــي ه برأي
ــور  ــدى تط ــدد إىل أي م ــر أن يح ــذه التقري ــد أخ ــر عن الخب
ــا  الطفــل ســواء كان عمــره 7 ســنوات أو 5 ســنوات.  فأحيان
ــأيت أطفــال يف عمــر 15 عامــا و يقومــون بحــركات تافهــة.  ي
لــذاك برأيــي فــإن طفــال يف عمــر 7 ســنوات أو 10 ســنوات 
ــرار  ــود إىل ق ــا يع ــاد و إمن ــه باالجته ــدى نضوج ــدد م ال يح

ــي( ــريب.” )محام امل

3.3.1.10 تقييم املــواد املتعلقة بالنفقة

الدعــوى  فــإن   2013 لعــام  العــدل  وزارة  لبيانــات   وفقــا 
الطــالق  دعــاوي  يف  فيهــا  البــت  تــم  التــي  شــيوعاً   األكــر 
هــي النفقــة. مجمــوع هــذه الـــدعاوى يشــكل مــا نســبته %59 
 )وزارة العــدل 2013 د(. هــذه النســبة تظهــر أهميــة الــدور 
ــون  ــذو القان ــرى منف ــة الطــالق. ي ــة يف عملي ــه النفق ــذي تلعب ال
ــث  ــايب حي ــة ايج ــام النفق ــود نظ ــام أن وج ــكل ع ــرباء يش و الخ
أنــه يحمــي النســاء. وفقــا ملنفــذي القانــون فإنهــم ال يــرون 
ــجيع أو  ــل  تش ــلبياً مث ــرا س ــة أث ــون النفق ــواد قان ــس مل ــه لي  أن

ــع  ــة متن ــون النفق ــواد قان ــالق. فم ــىل الط ــخاص ع ــز األش  تحفي
لــن  أنهــا  تعتقــد  زواج  يف  البقــاء  مــن  املــرأة   قــرس 
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.  

ــرأة تحــو  ــوح يوجــه امل ــن الضــامن املمن ــوع م “إن هــذا الن
الطــالق بشــكل أيــرس. ميكننــا القــول أنــه يســهل األمــر لكــت 
ــر  ــة!” )خب ــل النفق ــن أج ــط م ــالق فق ــب الط ــد يطل ال أح

نفــي(

املحكمــة  حكمــت  حــال  يف  بالراحــة.  يشــعرن   “النســاء 
 ببقــاء الطفــل لــدى األم و هــي التعمــل يتــم تخصيــص 
 نفقــة لهــا. هــذا أمــر جيــد. ألن النســاء مل يكــن يطلــن 
املاديــة  الحريــة  ميلكــن  مل  ألنهــن  قبــل  مــن   الطــالق 
بالطبــع  لكــن  أكــر.  براحــة  يتحركــن  فهــن  اآلن   أمــا 
ــذه  ــر به ــرف اآلخ ــن الط ــة م ــىل النفق ــول ع ــم الحص ال يت

)محامــي( الســهولة.” 

النفقــة  ملفــات  بــذاك،  ســنقوم  أننــا   “يعلمــون 
يؤثــر  ال  النفقــة  أخــذ  لكــن  جــدا.  كثــرة   لدينــا 
كثــرا عــىل الطــالق. بشــكل عــام ففــي الواقــع يف حــال كانــت 
املــرأة ليســت بوضــع مــادي جيــد فإنهــا ال تفكــر بالطــالق.” 

)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 

ــايض( ــا.” )ق و ألطفاله

ــاين  ــا تع ــالق لكنه ــىل الط ــل ع ــرأة أن تحص ــوّد امل ــال ت “مث
مشــاكل ماديــة. إذ تقــول أنهــا يف حــال رفعــت دعــوى 
ــن  ــل بتأم ــن يعم ــل و ل ــن العم ــا م ــيخرج زوجه ــالق س ط
ــر  ــة. األم ــة مهم ــام أن النفق ــكان آخــر. ك ــل ســيعمل يف م ب
ــك  ــرأة متل ــذه امل ــت ه ــو كان ــام ل ــل في ــة ب ــس يف النفق لي
ــتعيش  ــا س ــد و أنه ــه ال ب ــث أن ــة أخــرى حي مســاعدة مادي

حيــاة أفضــل.” )خبــر خدمــات اجتامعيــة(

عــىل العكــس متامــا بعــض منفــذي القانــون يدعــون أن النســاء 
ــة. ــون الطــالق ألن النفقــة غــري كافي ال يطلب

“النظــرة للنفقــة بأنهــا ميكــن ان تكــون ســبباً يف الجــوع تؤثــر 

املجموعالتوجد إجابةسلبي)يجب التطوير(ليس إيجايب وليس سلبيإيجايبالعدد 

9318,32939,812,9100جميع مطبقي القانون

2626,926,942,33,9100قايض

402030455100محامي

277,429,629,633,3100خبري محكمة

الجدول 49. تعليقات مطّبقي القانون والخرباء عىل تطبيقات الوالية يف القانون )%(

ــر مشــكلة. النســمع  ــة يعت ــع الوالي ــة م ــر التابع ــدم توف “ع
ــة.  ــة القضائي ــن الناحي ــكاس م ــه إنع ــس لدي ــا لي ــر طامل باألم
ــح  ــل أصب ــر وأن الطف ــخص آخ ــع ش ــت م ــا ان األم تزوج رمب
ــر  ــع توف ــألب م ــة ل ــح الوالي ــم من ــّدة. أو أن يت ــوار الج بج
ــزوج األب  ــا يت ــوم. رمّب ــك الي ــرشوط يف ذل ــق ال ــم وف التقيي
ــؤول  ــل”. )مس ــره بالطف ــة وغ ــة وعناي ــاك رعاي ــون هن واليك

ــة(  ــات إجتامعي خدم

ــة  ــذ الوالي ــدم تنفي ــذ أو ع ــق يف تنفي ــم التحقي ــب ان يت “يج
ــىل  ــب ع ــه يج ــد أن ــق األرس. أعتق ــن طري ــح ع ــكل صحي بش
عــدم  حالــة  يف  املبــارشة  القضائيــة  الدعــوى  رفــع  األرسة 
خدمــات  بالوالية”.)خبــر  الخاصــة  ملســؤولياتها   تنفيذهــا 

إجتامعية( 

ــات  ــر أن التطبيق ــل يظه ــة الطف ــدم رؤي ــع ع ــص يف مواضي باألخ
ــاء  ــن اآلب ــد م ــد العدي ــع تواج ــوع م ــة يف املوض ــت ضعيف الزال
الضحايــا يف هــذا األمــر. يتــم طلــب إتخــاذ التدابــري لتوفــري القضــاء 

عــىل هــذا اإليــذاء.

يســتخدم  أن  ميكــن  الواليــة  عــىل  يحصــل  الــذي  “الطــرف    
 ذلــك بشــكل ســئ. بهــذا املعنــى أعتقــد أنــه يجــب أن يتــم 
توفــر أليــة للتنفيــذ وقــّوة التطبيــق خــالل منــح الواليــة. يجــب 
 أن اليتــم تــرك هــذه الواليــة وفــق قــرار األم أو الشــخص الحاصــل 
الــدوري عــن  التدقيــق  يتــم  الواليــة فقــط. ميكــن أن   عــىل 
طريــق خبــر الخدمــات اإلجتامعيــة. يشــتي الرجــل، ويقــول أنني 
توســلّت الكثــر ولكنهــا التدعنــي أرى األطفــال. مــاذا ســنفعل يف 
هــذه الحالــة؟ الشــئ الوحيــد الــذي ميكننــي أن أفعلــه كمحامــي 
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عــىل النســاء.” )استشــاري نفــي(

و  الخــرباء  فيهــا  رأى  التــي  املواضيــع  أكــر  النفقــة   تعتــرب 

التطبيــق  حيــث  مــن  ســلبية  القانــون   منفــذي 
نصــف  مــن  أكــر  أشــار  حيــث  )الجــدول50(. 
التطبيــق. يف  مشــاكل  إىل  املحامــن  و   القضــاة 

ــة.  ــا ضحي ــل الطــالق يجعــل منه ــه قب ــت املــرأة ترصف ــذي كان ال
أن يتــم اجبــار األم املكلفــة بتأســيس بيــت جديــد منفصــل عــن 
زوجهــا و رعايــة طفلهــا عــىل العيــش بدخــل محــدود يُــرى عــىل 

ــه نــوع مــن العقــاب للمــرأة املطلقــة. أن

ــرأة  ــة. إن امل ــد األدىن لإلعال ــى الح ــرا يدع ــا أم ــوا لن  “أخرج
التــي تعيــش حيــاة متوســطة و ال تعمــل تحتــاج عــىل 
ــرأة و  ــذه امل ــذون ه ــم تأخ ــهريا. ث ــرة ش ــل 600-500 ل  األق
مــع  معيشــة  لهــا  تؤمنــون  و  بيتهــا.  عــن   تفصلونهــا 
ــة. إن  ــرة نفق ــا فقــط 200 ل ــت آخــر. و تعطونه ــا يف بي ابنه
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 
ــص  ــم تخصي ــرة. و يت ــرة إىل 200 ل ــن 600-500 ل ــا م زوجه
150 لــرة نفقــة للطفــل الــذي يصــل إىل املرحلــة االبتدائيــة.” 

ــي(   )محام

ــة  ــكاوي متعلق ــود ش ــن وج ــون ع ــذي القان ــض منف ــرب بع  أع
بنفقــة الفقــر. هــذه النفقــة تخصــص للمــرأة طاملــا مل تكــن 
تعمــل و مل تتــزوج مــرة أخــرى مــام يجعــل الــزوج الــذي يدفــع 
ــأن  هــذه النفقــة يف موقــع الضحيــة. ملنــع هــذا الظلــم ينصــح ب
متنــح الدولــة دعــم العاطلــن عــن العمــل للمــرأة و انهــاء دفــع 

ــة. ــدة معين ــد م ــة بع النفق

“بالطبــع هنــاك حيــاة زوجيــة اســتمرت. باملقابــل عــىل الــزوج 
ــات  ــىل الخدم ــن ع ــة. لك ــدة معين ــر مل ــة الفق ــع نفق أن يدف
االجتامعيــة للدولــة ان تســاهم يف ذلــك. إن الرجــل ال يقــدر 
أن يتطــور. فالنفقــة تزيــد كل ســنة و ملــدة 20-15 ســنة.... 
لهــذا عــىل الخدمــات االجتامعيــة للدولــة ان تســاهم فيدفــع 
الــزوج نفقــة الفقــر ملــدة ســنة أو ســنتن ثــم تتدخــل الدولــة. 
ــل  ــن العم ــن ع ــب العاطل ــع رات ــم دف ــا يت ــام يف أوروب فك
كذلــك يجــب دفــع نفقــة الفقــر مــن قبــل الدولــة.” )قــايض(

4.3.1.10. تقييــامت أحكام التعويضات

ــاوي الطــالق  ــإن دع ــام 2013 ف ــات وزارة العــدل لع ــا لبيان  وفق
املرتبطــة بدعــاوي تعويــض تشــكل نســبة 4% فقــط )وزارة العــدل 

2013د(. هــذه النســبة القليلــة مــن الـــدعاوى تشــري إىل أن حــق 
التعويضــات ال يؤثــر كثــريا عــىل قــرار طــالق األفــراد. إن منفــذي 
ــق  ــة نظــر مشــابهة. إذ يعتقــدون أن تطبي ــم وجه ــون لديه القان
التعويضــات ال يؤثــر عــىل الطــالق كــام انــه ال يشــجع األشــخاص 
ــر  ــض أم ــق التعوي ــرتاف بح ــا أن االع ــد أيض ــالق. يعتق ــىل الط ع
ايجــايب لكنــه غالبــا ال يكــون كافيــا لتغطيــة العجــز املــادي الناتــج 

عــن انهــاء الــزواج. 

ــه  ــا جمع ــا ال ميكنه ــو م ــار، و ه ــد 15-10 ملي ــرأة تري “امل
طــوال حياتهــا. فهــي أصــال خــالل الــزواج كانــت ربــة منــزل. 
ــي( ــزواج.” )محام ــد ال ــيئا بع ــي ش ــار ال تعن ــام ان 15 ملي ك

ــم ذكــر بعــض املشــاكل. مــن  ــق بالتعويضــات فقــد ت ــام يتعل في
املالحــظ ان منفــذ القانــون ميلــك معلومــات اقــل عــن هــذا األمــر 
ــاركونا  ــن ش ــن م ــدعاوى. و لك ــره يف كل الـ ــم ذك ــه ال يت ــا أن مب
أفكارهــم باألخــص املحامــن منهــم، فقــد أشــاروا إىل أن تطبيــق 
و خمــس  محامــن  ثلــث  أشــار  فقــد  مشــكلة.  التعويضــات 
ــن  ــه م ــكالية، و أن ــه إش ــات في ــق التعويض ــاة إىل أن تطبي القض
ــدول 51(. ــا. )الج ــم تطويره ــب أن يت ــي يج ــع الت ــن املواضي ب

ــام  ــات ك ــق التعويض ــرباء أن تطبي ــون و الخ ــذو القان ــد منف ينتق
النفقــة ال يحتــوي عــىل معيــار معــن. ينصــح بنظــام تعويضــات 

ــغ التعويــض مــع الــرر. بحيــث يتوافــق مبل

أرقامــا  نــرى  يصــدق.  ال  بشــكل  جــدا   “غريــب 
لعقيديــن،  ملفــن  النــاس.  يــؤمل  مــا  هــذا  و   غريبــة. 
قيمــة  األول  يف  خيانــة.  يوجــد  امللفــن  كال   يف 
 100.000 الثــاين  يف  بينــام  لــرة   25.000  التعويضــات 
مختلفــة.  املــدن  لكــن  الدخــل.  ذات  لديهــام   لــرة. 
وهــذا مــا يســبب مشــكلة نظــرا لعــدم وجــود تطبيــق 

)قــايض( مشــرتك.” 

ــن  ــاده ع ــم ابع ــف يت ــارس العن ــذي مي ــخص ال ــام أن الش “ك
التعويــض  فــإن مبلــغ  املنــزل ملــدة ســتة أشــهر كذلــك 
ــبب  ــالق بس ــال الط ــبقا يف ح ــددا مس ــون مح ــب أن يك يج
العنــف. يجــب أن يكــون هنــاك معيــار، و معــروف مــن قبــل 

ــي( ــر نف ــع.” )خب الجمي

املجموعالتوجد إجابةسلبي)يجب التطوير(ليس إيجايب وليس سلبيإيجايبالعدد 

935,419,454,820,4100جميع مطبقي القانون
2615,415,461,57,7100قايض
402,522,56510100محامي
27018,533,348,2100خبري محكمة

الجدول 50. تعليقات مطبقي القانون والخرباء عىل تطبيقات النفقة يف القانون املدين )%(

ــدم  ــان إىل ع ــض األحي ــؤدي يف بع ــق ت ــاكل يف التطبي ــض املش بع
ــض األزواج  ــك. بع ــب بذل ــا ترغ ــن انه ــم م ــرأة بالرغ ــالق امل ط
يرتكــون عملهــم الــذي تغطيــه SGK أو يظهــرون ان دخلهــم قليل 
ــل هــذا  ــدم عم ــؤدي إىل ع ــام ي ــي م ــم الحقيق ــون دخله او يخف
ــن بتطبيقــات  ــون مطالب النظــام بشــكل ســليم. إن منفــذي القان
ــض  ــة. بع ــات الخبيث ــن الترصف ــوع م ــذا الن ــرتاض ه ــة الع مختلف
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 SGK. فهــو يعمــل يف مــكان مــا لكــن املشــكلة 
يف االثبــات. لذلــك فاملشــكلة لــدى املواطــن يف االثبــات.” 

ــايض( )ق

ــب  ــن صاح ــرة. لك ــة آالف ل ــل ثالث ــض الرج ــع يقب “يف الواق
ــط الحــد األدىن لألجــور.  ــام هــو شــائع يســجل فق العمــل ك
و عندمــا تــرى املحكمــة ان أحــره 896 لــرة تخصــص لــألم و 
الطفــل نفقــة مقدارهــا 350-300 لــرة. ففــي الحالــة العاديــة 
ــزواج  ــذا ال ــزاز ه ــع اهت ــام مين ــث ع ــي أن أبح ــب ع يتوج
ــات راتــب  مــن األســاس و أيضــا يتوجــب أن أعمــل عــىل اثب

ــي( ــل.” )محام الرج

ــان  ــأوى, أحي ــأكل و امل ــات امل ــص الحتياج ــة تخص “ إن النفق
عندمــا ال يقدمهــا الرجــل ال يتمكــن الطفــل مــن تلقــي 
التعليــم الــكايف. ال يتــم دفــع هــذه النفقــات بشــكل منتظــم. 
ألن الدولــة ميكــن أن تدفــع النفقــة للمــراة ثــم تســرتدها مــن 

ــي( الرجــل.” )محام

كــام يالحــظ تتواجــد بعــض الحــاالت مــن اســتخدام املــرأة لنظــام 
النفقــة بشــكل يسء. إذ يالحــظ أحيانــا أن بعــض النســاء يؤخــرن 
الــزواج الثــاين يك يحصلــن عــىل نفقــة أكــر أو ال يســجلن الــزواج 

الثــاين بشــكل رســمي.

“تعيــش املــرأة مــع رجــل آخــر بشــكل غــر رســمي فقــط مــن 
أجــل الحصــول عــىل النفقــة. ال تتــزوج. تخفــي هــذا الوضــع. 
ــب  ــي تطل ــرى فه ــرأة أخ ــن ام ــل م ــزوج الرج ــن يت ــال ح مث
ــه  ــل أن ــور مث ــر أم ــاد، و تظه ــة. تســتمر يف العن ــادة النفق زي
ــن الزوجــة األخــرى إىل مدرســة خاصــة و ال  ــه م يرســل طفل

يرســل ابنــي إليهــا.” )محامــي(

وفقــا ملنفــذي القانــون و الخــرباء فــإن عــدم وجــود معايــري 
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 

ــة. نظــام الريب

“إن أهــم أمــر يف دعــاوي الطــالق هــو أن يكــون وضــع املــرأة 
ــة  ــدار النفق ــد مق ــم تحدي ــب أن يت ــاً. يج ــر كافي ــادي غ امل
ــاد  ــن ايج ــة ميك ــام للريب ــد نظ ــام يوج ــون. فك ــق القان وف
نظــام للنفقــة. مــن أجــل عامــة الشــعب و مــن اجــل الطبقــة 
ــون  ــة و أن يك ــة للنفق ــة معين ــد قيم ــن تحدي املتوســطة ميك
لــدى األطــراف علــم مســبق بهــا. هــذا سرســم مســار العديــد 

مــن دعــاوى الطــالق.” )خبــر نفــي( 

ــن عــدم  ــع م ــة، تنب ــق النفق ــة بتطبي ــات املتعلق “إن الصعوب
قانــون  املــادة 174 مــن  لهــا. يف  وجــود نســبة محــددة 
معنويــة؛  و  ماديــة  تعويضــات  يوجــد  املدنيــة  األحــوال 
ــذا  ــزوج، ه ــم ال ــارتها لدع ــخصيا و خس ــوم ش ــرض للهج التع
أيضــا ال نســبة لــه. أحيانــا تخــرج نســب مثــرة للســخرية، و 

ــايض( ــك.” )ق ــد ذل ــة تؤك املحكم

يــرى بعــض منفــذي القانــون و الخــرباء، أنــه يجــب تقديــم 
املعونــة االجتامعيــة إضافــة إىل النفقــة للنســاء يف حــال كان دخــل 
أزواجهــن محــدوداً جــداً. أن تكــون النفقــة تحــت مقــدار الدخــل 

ليس إيجايب وليس إيجايبالعدد 
املجموعالتوجد إجابةسلبي)يجب التطوير(سلبي

9311,823,725,838,7100جميع مطبقي القانون

2615,434,619,230,8100قايض

40152537,522,5100محامي

273,711,114,870,4100خبري محكمة

الجدول 51. تعليقات مطبقي القانون والخرباء عىل تطبيقات التعويضات يف القانون املدين)%(
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ال  املعنويــة  التعويضــات  نظــام  أن  القانــون  منفــذو  يعتقــد 
يعمــل. حيــث أن شــخصا قــام بارتــكاب جــرم تجــاه زوجتــه 
ــغ  ــع مبال ــوم بدف ــادي فيق ــيس أو م ــكل نف ــه بش أو أرض بزوجت
رمزيــة و ضئيلــة بالنســبة للــرر الناجــم. ينتقــد بعــض منفــذو 

ــر. ــذا األم ــون ه القان

يوجــد  ال  و  ماديــة  بتعويضــات  الحكــم  يتــم   “عــادة 
و  للــرر  وفقــا  تقديرهــا  يتــم  معنويــة.   تعويضــات 
ــة  ــا التعويضــات املعنوي ــا للدخــل و لكــن يف تركي ــس وفق لي
ــم الحكــم  ــوب. يت ــد املســتوى املطل بشــكل عــام ليســت عن
الــراء بهــذا التعويــض.”  بأرقــام مضحكــة بهــدف عــدم 

ــي( )محام

وفقــا  التعويــض  تقديــر  أن  القانــون  منفــذو  ذكــر    
أمــرا  الطــالق  عمليــة  مــن  يجعــل  الناجــم   للــرر 
ــع  ــرر الواق ــر ال ــن يحــاول أن يظه ــث أن كال الطرف ــا، حي صعب

ــه. علي

 “لــن يكــون متــررا أكــر مــن الطــرف اآلخــر و ليــس 
التعويــض.  عــىل  يحصــل  عندئــذ  منــه.  اقــل  بــل   مثــال 
مــن  الحرمــان  هــو  املــادي  التعويــض  رشح  أن   كــام 
ــض  ــح التعوي ــل من ــن أج ــزواج. م ــا ال ــي منحه ــوق الت الحق
ــات  ــن الترصف ــة م ــاك مجموع ــوي يجــب أن يكــون هن املعن
ــع.”  ــرر الواق ــب ال ــرأة إىل جان ــل او امل ــوق الرج ــد حق ض

ــايض( )ق

“مفهــوم الــرر واســع جــدا. فمــن يســتطيع أن يحمــل 
اآلخــر مســؤولية الــرر يحصــل عــىل التعويــض. و هــذا 

الهجــوم.” )محامــي(   يتطلــب 

5.3.1.10. قرار اإلنفصال 

راضيــا  يكــون  القانــون  منفــذ  فــإن  عــام   بشــكل 
 أن يكــون قــرار اإلنفصــال حكــامً يف القانون املدين. مــن املعتقد أن 
الطــالق  ســبب  كان  حــال  يف  مفيــداً  يكــون  كهــذا   حكــام 
ليــس  و  األفــكار؛  اختــالف  و  التواصــل  بعــدم   يتعلــق 
ــرف  ــد الط ــف ض ــة العن ــن أو مامرس ــد الطرف ــة أح ــبب رغب  بس
املوجبــة  املشــاكل  مــن  غريهــا  و  الخيانــة  و   اآلخــر 
 للطــالق بشــكل حتمــي. يف هــذه األحــوال فــإن الزوجــن الذيــن 
لفــرتة  بقاؤهــام  أن  يعتقــد  بإنفصالهــا،  القــرار  اتخــاذ   تــم 
اشــتياقهام  إىل  ســيؤدي  بعضهــام  عــن   بعيديــن 
عقــالين.  بأســلوب  للتواصــل  بالعــودة  رغبتهــام  و   لبعضهــام 
اســتمرارية  لكيفيــة  متابعــة  بــأي  القيــام  يتــم   ال 
بإنفصالهــام  قــرار  اتخــاذ  تــم  الذيــن  الزوجــن   زواج 

بعد ذلك.   

وجــود  حــال  يف  أفضــل  والتفريــق  اإلنفصــال  قــرار   ”إن 
مشــاكلهم  حــل  و  الطرفــن  تفاهــم  قــدرة   فكــرة 
التفاهــم  أمكنهــم  حــال  يف  معينــة.  مــدة   بعــد 
تفهمهــم  و  مــا  ملــدة  تفريقهــم  بعــد  أخــرى   مــرة 
ــذا  ــرى به ــرة أخ ــون م ــد يجتمع ــم ق ــف فإنه ــة املوق جّدي

الشــكل” )قــايض(

 ” أجــد أن قــرار التفريــق جيــد ألننــي أعــرف أنــه حــن 
لهــذه  العــالج  يتلقــون  الذيــن  الطرفــن   يعيــش 
لــو  حتــى  أفضــل.  نتائــج  يولّــد  متفرقــن  الحــاالت 
فإنهــا  املــادي  الوضــع  يف  األصــل  يف  املشــكلة   كانــت 
هــؤالء  فــرتة،  بعــد  التواصــل  يف  مشــكلة  إىل  تتحــول 
 األزواج يف األصــل ال يســتطيعون التواصــل، و هنــا تكمــن 
و  فقــط  ألنفســهم  باالســتامع  يبــدؤون   املشــكلة. 
حــن  آخــر.  شــيئا  يــرشح  أن  اآلخــر  يحــاول   بالطبــع 
لبعضهــم  لالســتامع  يحتاجــون  لفــرتة  منفصلــن   يبقــون 
ــاري  ــر. )إستش ــر اآلخ ــول و يفك ــم يق ــائلون ع ــض. يتس البع

نفــي(

يف  و  الزوجــن،  يف  أمــل  بوجــود  قــايض  شــعر   “إذا 
قــرار  أن  فرأيــي  كبــرة،  مشــاكل  وجــود  عــدم   حــال 
عالجــا  الزوجــن  تلقــى  فــإذا  أكــر.  منطقــي   التفريــق 
ــم  ــم توجيهه ــدة، و ت ــذه امل ــن ه ــا ضم ــد م ــيا إىل ح  نفس
بعضهــم  تجــاه  الســلبية  الترصفــات  تــزول   بحيــث 
البعــض. فكــام قلــت لكــم هــذا نــادر جــدا، اثنــن او ثالثــة 

عــىل األكــر.” )خبــر نفــي(

أن  ناحيــة  مــن  رضوري  قــرار  فإنــه   “برأيــي 
يقــوم الطرفــن بالتفكــر مــرة أخــرى بقرارهــام، و فهــم 
مشــاعر بعضهــم البعــض حــن بقائهــام مفرتقــن.” )محامــي(  

التفريــق.  يقــررون  مــا  نــادرا  القضــاة  أن  يالحــظ  أنــه   إال 
األزواج  مــن  الكثــري  قــدوم  أســباب:  لعــدة  هــذا   و 
نهائيــا  اتخــذوا قــرارا  الطــالق إىل قــايض و قــد   الراغبــن يف 
التفريــق  قــرار  أن  يعتقــد  الحالــة  هــذه  ففــي   بالطــالق، 
أن  كــام  أكــر.  الطرفــن  انهــاك  إىل  فقــط   ســيؤدي 
 بعــض القضــاة يتخــذ قــرارا بالتفريــق يف حــال طلــب أحــد 

الطرفن ذلك.

أرى  مل  لكننــي  القانــون  يف  كهــذا  أمــر   “هنــاك 
امكانيــة تطبيقــه. أقــوم بإعــالم مــوكي بوجــوده لكــن مل 

يحــدث أن قمــت بتجربتــه.” )محامــي(

 “يف حــال وجــود أســباب للطــالق و مل يرغــب الطــرف الــذي 
ــا  ــق فإنن ــرارا بالتفري ــالق و أراد ق ــوى بالط ــع الدع ــام برف ق
ــق  ــة التواف ــايض المكاني ــة ق ــال رؤي ــاذه. أو يف ح ــوم باتخ نق
مــرة أخــرى فإنــه قــد يتخــذ قــرارا بالتفريــق يف الدعــوى. لكــن 
ــا ال نقــوم مبنحــه.” )قــايض( ــه فإنن يف حــال عــدم االرصار يف طلب

“إن التفريــق غــر موجــود بكــرة يف التطبيــق العمــي. بشــكل 
ــة  ــب منهــم فقــط عــدم الطــالق. يف الحقيق ــا نطل عــام  فإنن

فإنــه مــن الــروري تقديــر أهميــة التفريــق.” )قــايض(

أيضــا  التفريــق  قــرار  اســتخدام  عــدم  أســباب  أحــد   إن 
منفــذو  يــرى  املتعلقــة.  املــادة  يف  املــدة  طــول   هــو 
القانــون و خــرباء املحاكــم أن مهلــة التفريــق هــي 1 ســنة بينــام 
ــاك احتــامالت مثــل 3 شــهور و 6 شــهور. إذ  يجــب أن يكــون هن
ــة و أحــكام  ــرب ضائع ــة تعت ــق هــي مهل ــة 1 ســنة للتفري أن املهل
كهــذه مل تتخــذ أبــدا تقريبــا. االعتقــاد الســائد، أنــه يف حــال عــدم 
العــودة إىل الــزواج خــالل مــدة 1 ســنة فــإن متابعــة هــذا الــزواج 

ال معنــى لهــا.

كثــر  واحــدة  ســنة  األدىن  الحــد  جــدا.  طويلــة   “املــدة 
أجــل  مــن  يأتــون  الطرفــن  بذلــك،  فكــروا   جــدا. 
يشء.  بينهــام  يوجــد  ال  بأســبوع  بعدهــا  إذ  و   الطــالق 
ــه  ــي فإن ــال، برأي ــإن الحــد األعــىل 1 ســنة مرتفــع قلي ــذا ف له
عــىل املحاكــم أن تكــون أكــر مرونــة، عــىل القــايض أن مينــح 
ــتطيع  ــايض يس ــإن الق ــي ف ــهور. برأي ــهور أو 6 ش ــرارا 3 ش ق
ــا ال يوجــد  ــك طــوال فــرتة دعــوى الطــالق طامل اســتخدام ذل

ــايض( ــف.” )ق عن

ســنوات.   3 إىل  ســنة   1 مــن  التفريــق  قــرار   “إن 
أعتقــد أن ســنة واحــدة مــدة كافيــة. يف حــال عــدم اتفاقهــم 
ــى  ــنة ال معن ــار 2 س ــإن االنتظ ــنة ف ــد 1 س ــودة بع ــىل الع ع

ــه.” )قــايض( ل

“ 3 ســنوات مــدة طويلــة جــدا. ألن حيــاة جديــدة تبــدأ، لقــد 
أصبــح كل يشء أرسع أقصــد أنــه خــالل 3 ســنوات الكثــر مــن 
األشــياء تتغــر. أرى أن 1 ســنة مــدة مثاليــة. برأيــي فالتفريــق 
يجــب أن يكــون مــن 6 شــهور إىل 18 شــهر.” )استشــاري 

نفــي(

بعــض خــرباء املحاكــم، يدعــون أن القضــاة يفضلــون عــدم الحكــم 
بالتفريــق و ذلــك لرغبتهــم بانهــاء دعــوى الطــالق بــأرسع مــدة 

ممكنــة.

“بالنســبة للعديــد مــن القضــاة فــإن هــذا مجــرد ملــف، 

ــر  ــرون األم ــؤالء ي ــتهم. ه ــان و ال معيش ــاة انس ــس حي و لي
ــأرسع وقــت ممكــن. إن اتخــاذ  ــه ب ــدون اغالق ــف و يري كمل
قــرار التفريــق يعنــي أن امللــف مل يغلــق، و أن العمــل مل 

ــي( ــر نف ــى.” )خب ينته

2.10. مربرات الطــالق وفق مطّبقي القانون والخرباء 

1.2.10. النظــرة عىل مفهوم الطالق يف تركيا 

املحاكــم  خــرباء  و  القانــون  منفــذو  يدافــع  عــام   بشــكل 
ميكــن  الطــالق.  حــاالت  بازديــاد  القائــل  الــرأي   عــن 
أساســين.  بعنرصيــن  الطــالق  حــاالت  زيــادة   رشح 
املســببة  الظواهــر  فعاليــة  ازديــاد  او  انتشــار  هــو   األول 
املشــاكل  زيــادة  املقدمــة  يف  ذلــك  يتضمــن   للطــالق. 
العالقــات  انتشــار  املناطــق،  بعــض  يف   االقتصاديــة 
طريــق  عــن  األرسة  وحــدة  تهــدم   التــي 
و  قــوة  ازديــاد  أن  كــام  االجتامعــي.  التواصــل   وســائل 
عنــرص  الطــالق  المكانيــة  املؤديــة  العوامــل   فعاليــة 
زيــادة  أســباب  رشح  يف  اســتخدامه  ميكــن   آخــر 
أيضــا  املفهــوم  هــذا  تحــت  الطــالق.   حــاالت 
العاملــة  القــوى  يف  املــرأة  انخــراط  مثــل  مواضيــع  تنــدرج 
الفرديــة  ازديــاد  املاديــة،  الحريــة  عــىل  حصولهــا   و 
انتشــار  و  قبــول  زيــادة  و  الحداثــة  مــع   بالرتافــق 
الطــالق،  أســباب  أهــم  املجتمــع  .مــن  يف   الطــالق 
و  القانــون  منفــذي  مــن  البعــض  املاديــة.   املشــاكل 
يف  حــدث  الطــالق  حــاالت  ارتفــاع  أن  يعتقــدون   الخــرباء، 
ألزمــة  تعرضــت  التــي  املناطــق  يف  األخــرية   الســنوات 
تبــدو  العائــالت.   عــىل  مامرســة ضغــط  إىل  أدت  اقتصاديــة 
 هــذه الحالــة بشــكل أوضــح بكثــري يف مــدن معينــة. هــذه 
ــم بحثهــا بكــرة يف مناطــق اســطنبول، رشق مرمــرة و  املشــاكل ت

وســط األناضــول.

ــي ينخفــض مســتوى  ــزداد حــاالت الطــالق يف املناطــق الت “ت
رفاهيــة أفرادهــا. فمثــال حــن يكــون الوضــع االقتصــادي 
متدنيــا، ينخفــض مســتوى تســامح األزواج مــع بعضهــم 
البعــض. ميكــن ملحادثــة او حتــى نظــرة أن تجلــب النــاس إىل 

ــي( ــر نف ــا.” )خب هن

ــل  ــا يص ــه عندم ــد أن ــة. أعتق ــة مخفي ــة اقتصادي ــاك أزم “هن
الطــالق  حــاالت  تنخفــض  الرفاهيــة  مســتوى  إىل  النــاس 
عندهــم. يــأيت إيل موكلــن مــن الرجــال و يقولــون يل أنهــم ال 
يســتطيعون رشاء لعبــة لطفلهــم و لذلــك تضغــط  زوجاتهــم 
ــل.”  ــكل أق ــالت بش ــل العائ ــب أن تتدخ ــا يج ــم. و أيض عليه

ــي( )محام
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مل  لــو  حتــى  أنــه  يعتقــدون  القانــون  منفــذي  فــإن   كذلــك 
فــإن  حقيقــي  بشــكل  االقتصاديــة  األوضــاع   تســوء 
اظهــار  طريــق  عــن  الناشــئ  األفــراد  لــدى  الفقــر   مفهــوم 
ــر بشــكل ســلبي عــىل  ــة يؤث ــن العام ــاز و األماك ــى يف التلف الغن

الــزواج.

ســبب  أيضــا  التســوق  مراكــز  مــن  العديــد   ”افتتــاح 
يذهبــون  الكبــرة  املــدن  يف  النــاس  لذلــك.   فعــال 
األســبوع.  نهايــة  عطلــة  يف  التســوق  مراكــز   إىل 
املنخفــض، و  الدخــل  أزواج تزوجــوا حديثــا و مــن ذوي 
 لديهــم اطفــال صغــار. تلــك املــرأة تريــد أن تتنــاول الطعــام 
يف قســم املطاعــم يف األعــىل مثــل الجميــع و ان تشــرتي 
التســوق يف  ثــم  مــن  ليتناولــوه هــي و طفلهــا و   شــيئا 
ــن  ــون م ــن اليتمكن ــك الذي ــاك. أولئ ــودة هن ــالت املوج املح
ــد  ــك. و هــذا يول ــاذا نحــن كذل ــاج مل ــك يتســائلون بانزع ذل

ــايض( ــن.” )ق ــع الزم ــور م الفت

عــدد  زيــادة  فــإن  الخــرباء،  و  القانــون  منفــذي   وفــق 
حــاالت  عــدد  زيــادة  عــن  أيضــا  ناجــم  الطــالق   حــاالت 
حدثــت  الزيــادة  هــذه  أن  املعتقــد  مــن  و   الخيانــة. 
حــاالت  زيــادة  ترتبــط  املــرأة.  و  الرجــل  الطرفــن  كال   مــن 
التواصــل  وســائل  باســتخدام  خــاص  بشــكل   الخيانــة 
يســبب  الرجــال  غنــى  أن  يالحــظ  كــام   االجتامعــي. 
عــىل  يزيــد  و  مختلفــة.  بأشــكال  الخيانــة  عــن   بحثهــم 
املــدن  بعــض  إىل  األجنبيــات  النســاء  قــدوم   ذلــك 
مــام يؤثــر ســلبا عــىل 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 
ــائل  ــطة وس ــن بواس ــراد آخري ــع أف ــة م ــات صداق ــة عالق باقام

ــي.  ــل االجتامع التواص

بالوضــع  يتعلــق  لســبب  كأنهــا  و  الخيانــة    ”تبــدو 
الســابق  يف  فيهــا.  طرفــا  فقــط  الرجــال  ليــس   املــادي. 
حــاالت  كانــت  األرسة  محاكــم  تأســيس  تــم   حــن 
نــادر.  بشــكل  تــأيت  املــرأة  قبــل  مــن   الخيانــة 
أكــر.  الرجــال  قبــل  مــن  الخيانــة  حــاالت   كانــت 
الرجــال الذيــن يعملــون يف التجــارة و ذوي دخــل جيــد 
ــن  ــاس إىل أماك ــذ الن ــت يأخ ــور. االنرتن ــك األم ــون بتل يقوم
ــي.  ــل العلم ــة و التحصي ــن الثقاف ــر ع ــض النظ ــة بغ مختلف
ــل املــرأة.”  ــة مــن قب ــرا عــىل الخيان ــت تأث أعتقــد أن لالنرتن

ــايض( )ق

”إن الســبب األول هــو مــادي. و مــن ثــم تــايت الخيانــة؛ 

ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــتخدام وس ــن اس ــأيت م ــي ت و الت
بشــكل كبــر. نحــن نســتخدم رســائل الفيســبوك و الواتســاب 

ــدعاوى.” )محامــي( ــة يف الـ كأدل

عــىل  أثــرت  االجتامعيــة  التغــريات  بعــض    إن 
العوامــل  إن  الطــالق.  لتحقــق  الالزمــة  األرضيــة   تأســيس 
إىل  مبفردهــا  تــؤدي  ال  األعــىل  يف  بحثهــا  تــم   التــي 
 حــدوث الطــالق. فقــط يف الحــاالت التــي أعلــن فيهــا عــن 
 الطــالق كحاجــة أصبــح األفــراد قابلــن لذلــك. العديــد مــن 
منفــذي القانــون مــع قبولهــم بــأن الطــالق صــادم للطرفــن 
يتفهمــون أنــه يف حــال احتيــاج األفــراد لــه فــإن الطــالق يصبــح 

ــم. ــا له ــورا ايجابي تط

أنــه  حتــى  وظيفتــه،  فقــد  قــد  فإنــه  الواقــع    ”يف 
 يوجــد مثــار لديهــا احتــامل مرتفــع بــأن تــر بأغصــان 
إبقائهــا  إن  هنــاك.  بقائهــا  حــال  يف  الشــجرة  يف   أخــرى 
عائــالت  يوجــد  صحيحــا.  أمــرا  ليــس  بالقــوة   هنــاك 
فيهــا.  الطــالق  يتــم  أن  يجــب  كبــرة،  مشــاكل  لديهــا 
ألســباب  بالطــالق  القــرار  اتخــاذ  مــن  يتمكنــون   ال 
أيضــا نصــادف عنفــا  و  مــن حولهــم.  لنظــرة  أو  ماديــة 
 ضــد املــرأة، عنفــا ضمــن العائلــة و عنفــا ضــد الطفــل. 
ــم  ــالق بالرغ ــىل الط ــادرة ع ــر الق ــالت غ ــإن العائ ــي ف برأي
العائــالت  كــام  األقــل  عــىل  هــي  طالقهــا  رضورة   مــن 

املطلقة أحد املشــاكل االجتامعية.” )محامي(

املجتمــع  بــذرة  أنهــا  نعتقــد  التــي  املؤسســة   ” إن 
صحيــح.  بشــكل  تنشــأ  مل  أنهــا  لنــا   يتضــح 
بشــكل  انشــاؤها  يتــم  مل  التــي  البــذرة  أن  نعتقــد 
 صحيــح ميكنهــا أن تكــون ذات فائــدة كبــرة للمجتمــع. 
الطفــل  أن  نعتقــد  واحــد.  طفــل  لديهــا  عائلــة  تخيلــوا 
األبويــن  كان  حــال  يف  يســتفيد  أن  مــن  بــدال   ســيترر 
بشــكل  بذلــك  ســيتأثر  املجتمــع  باســتمرار.  يتشــاجران 

)محامــي( ســيئ.” 

عنــرص  أهــم  إن  الخــرباء،  و  القانــون  ملنفــذي   وفقــا 
بالتــايل  و  العاملــة  القــوى  يف  املــرأة  مشــاركة  هــو  واضــح 
تعمــل،  ال  التــي  املــرأة  إن  املاديــة.  الحريــة  عــىل  حصولهــا 
ــرى  ــي ال ت ــا، و الت ــك مصــدر دخــل عــدا عــن زوجه ــي ال متل  الت
زوجهــا؛  غــري  املعيشــية  احتاجاتهــا  لتلبيــة  أخــرى   طريقــة 
يف  حتــى  الــزواج  يف  االســتمرار  عــىل  مجــربة  بأنهــا  تشــعر 
النفــيس،  للعنــف  تعرضهــا  األرسة،  وحــدة  انهــدام   حــال 
الــزواج  يعــد  مل  لــو  حتــى  و  االقتصــادي  أو   املــادي 
يف  املــرأة  مشــاركة  تــزداد  عندمــا  و  وظيفتــه.   يــؤدي 

“الرضــا”،  “االلتــزام”،  لحــاالت  يعــود  ال  العاملــة   القــوى 
تتــرصف  ان  حينهــا  للمــرأة  ميكــن  أثــر.  أي   “القبــول” 
الــذي  و  لوظيفتــه  الفاقــد  الــزواج  حيــال  أكــرب   بجــرأة 
و  القانــون  منفــذي  بعــض  إن  بالطرفــن.   يــر 
النســاء  تحمــل”  “عــدم  عــىل  تاكيدهــم  مــن   بالرغــم 
االيجــايب  مــن  انــه  يجــدون  أنهــم  إال  الحــاالت  بعــض   يف 

من اجل ســالمة بنية األرسة ان متلك املرأة الحرية املادية.   

  ”أنــا أربــط ذلــك بكــون املــرأة أكــر جــرأة. بــل وقــد 
تتطلــق  املــرأة  قليــال.  أدهشــني  طلبــا،  ســابقا   قــرأت 
تطلــب  و  زوجهــا  تجــاه  بــيء  تشــعر  تعــد  مل   ألنهــا 
ــرت.  ــد تغ ــورا ق ــح أن أم ــذا يوض ــة، ه ــالق. يف الحقيق  الط
ــرؤ  ــف ال تج ــرض للعن ــي تتع ــرأة الت ــت امل ــن كان ــي ح  فف
عــىل طلــب الطــالق ميكــن إلحداهــن اآلن أن ترفــع دعــوى 
طــالق ألنهــا مل تعــد معجبــة أو تحــب زوجهــا.” )استشــاري 

نفــي(

النســاء  لــدى  قليــال  التحمــل  عــىل  القــدرة   ”انخفضــت 
الطريــق  هــذا  النســاء  تســلك  الرجــال.  لــدى   كــام 
تعتقــد  و  املاديــة  قوتهــا  عــىل  تحصــل  أن  بعــد  خاصــة 
ــا  ــت لديه ــن يف ذات الوق ــد و لك ــة أح ــت بحاج ــا ليس  بأنه
بعضهــم  تحمــل  بامكانهــم  يعــد  محقــة.مل   أســباب 
األمــر  أن  تعتقــدون  هــل  الســابق.  يف  كــام   البعــض 
كانــت  كذلــك!  يكــن  مل  ال  جيــدا،  كان  املــايض   يف 
القــوة  متلــك  تكــن  مل  ألنهــا  تــذل   املــرأة 

املادية.” )قايض(   

عنــرصا  هنــاك  فــإن  الخــرباء  و  القانــون  ملنفــذي   وفقــا 
الخدمــات  التوســع يف  هــو  و  املاديــة  الحريــة  يؤمــن   آخــرا 
القانونيــة تشــعر  الضامنــات  الدولــة. بفضــل   التــي تقدمهــا 
الــزواج.  نهايــة  يف  أكــر  امــان  يف  بأنهــن  الضحايــا   النســاء 
متنــع  النفقــة  و  الراتــب  الدولــة  تأمــن  مثــل  أنظمــة   إن 
النســاء اللــوايت تطلقــن مــن أزواجهــن مــن الوقــوع يف صعوبــات 

ماديــة. 

االجتامعيــة  الدولــة  مفهــوم  مالحظــة  بــدأ   “لقــد 
 20  -15 قبــل  كثــرا،  تبتعــدوا  ال  الشــعب.   لــدى 
إن  ســافعل  مــاذا  تقــول  املــرأة  كانــت   ســنة، 
املــرأة  طفــي.  رعايــة  مــن  أمتكــن  لــن  تطلقــت 
ميكــن  الدولــة  فــإن  تطلقــت  حــال  يف  أنهــا   تعلــم 
األم  كمؤسســة،  بذلــك  نقــوم  نحــن  ترعاهــا.   أن 
يكفــل  راتــب  بتأمــن  نقــوم  تتطلــق  التــي 
حــال  يف  رعايتهــم  و  أطفالهــا   تعليــم 

مل يكــن لديها دخل.” )خبر نفي(

عوامــل  بــن  يربطــون  الخــرباء  و  القانــون  منفــذي  إن 
حالــة  إىل  الطــالق  وصــول  وبــن  الطــالق  وقــوع   امكانيــة 
ــالم و  ــد أن لالع ــع. إذ يعتق ــرف املجتم ــن ط ــل م ــة التقب  امكاني
 وسائل االتصال املنترشة دور يف ذلك. بواسطة طرق التواصل هذه 
آخريــن.  ألنــاس  حــدث  امــر  الطــالق  ان  النــاس   يــرى 
جــزءا  أصبــح  كجرميــة  الطــالق  مفهــوم  أن  يعتقــد   و 

من املايض.

املجتمــع  وصــل  لقــد  مرشوعّيــة.  أكــر   ”أصبــح 
ازدادت  بذلــك.  يقبــل  أصبــح  بحيــث  مرحلــة   إىل 
مرشوعــاً.  أصبــح  الطلــب  ألن  الطــالق   نســب 
لكمــة  تتلقــى  أن  بعــد  البيــت  املــرأة يف  تبقــى  تعــد  مل 

مــي( فيه.”)محا

يف  الطــالق.  تجــاه  بســلبية  ينظــر  املجتمــع   ”كان 
تجــاه  الترصفــات  كانــت  أم،  املطلقــة  كانــت   حــال 
ذلــك  عــىل  عــالوة  و  جــدا.  ســلبية  املــرأة   هــذه 
اآلونــة  يف  لكــن  الطــالق  مــن  تخــاف  املــرأة   كانــت 
خــرج  التواصــل  أو  الحداثــة  بواســطة  إمــا   األخــرة 
النــوع  هــذا  زيــادة  مــع  قوقعتهــم.  مــن   النــاس 
نظــرة  تتغــر  العاملــي،  التواصــل  و  التفاعــل   مــن 

األفــراد تجاه الحيــاة االجتامعية و الحياة.” )خبر نفي(

ال  و  ممكنــا  الطــالق  يجعــل  آخــر  عنــرص   هنــاك 
الفرديــة.  زيــادة  هــو  و  كثــريا  بحثــه  و  تداولــه   يتــم 
مــن  عــايل  مســتوى  ميلكــون  الذيــن  أولئــك   خصوصــا 
و  الــذات  تحقيــق  مثــل  مطالــب  لديهــم  تظهــر   التعليــم 
اجتامعيــة  بنيــة  ضمــن  الدخــول  دون  بالــذات   االكتفــاء 
باألخــص  محــدودة  فئــة  لــدى  هــذا  يشــاهد   كالعائلــة. 
لــدى أولئــك الذيــن تلقــوا تعليــام عاليــا و الشــباب. ميكــن 

وصفــه بأنــه نزعــة.

ــق بشــكل بســيط  ــدى اإلنســان تتعل ــة ل ”إن حــدود التضحي
بقــواه الخاصــة أيضــا. الفــرد القــوي ميكــن أال يتحمــل بعــض 

األمــور.” )قــايض(

مــن  متتــد  عليهــا  اطلعــت  التــي  الـــدعاوى   ”إن 
حتــى  املطلقــن  إىل  الزفــاف،  بعــد  فــورا   املطلقــن 
أربعــن عامــا.  بعــد زواج دام  املطلقــن   دون زفــاف، إىل 
ــل  ــب بتحم ــد يرغ ــد أح ــر. مل يع ــل اآلخ ــد يتحم ــد أح  مل يع

اآلخر.” )محامي( 
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ــون عــن مالحظاتهــم حــول أكــر األســباب  ــم ســؤال منفــذي القان  ت
التــي يتطلــق األطــراف مــن أجلهــا يف دعــاوي الطــالق التــي تــم البــت 
ــكل  ــىل الش ــباب ع ــر األس ــب أك ــم ترتي ــه ت ــك فإن ــا لذل ــا. وفق فيه
التــايل، الخيانــة، املصاعــب املاديــة، العنــف و تدخــل البيئــة القريبــة 

ــدول 52(.  )الج

الطــالق.  أســباب  بــن  بكــرة  تذكــر  املاديــة  األســباب   إن 
بشــكل عــام يــرى الخــرباء أن تكــرر املصاعــب املاديــة يضعــف 
مــن  كبــريا  قســام  إن  األزواج.  بــن  الديناميكيــة  و   التواصــل 
مســؤولية  تقــع  بالتــايل  و  النســاء  فيــه  تعمــل  ال   األزواج 
ــال  ــل. و يف ح ــق الرج ــىل عات ــألرسة ع ــة ل ــات املادي ــة االحتياج تلبي
 عــدم تأديــة الرجــل لوظيفتــه هــذه ألســباب مختلفــة أو عــدم 
يؤثــر  و  الطرفــن  بــن  الحنــق  هــذا  يثــري  تأديتهــا  عــىل   قدرتــه 
 عــىل تفهــم و احــرتام الزوجــن بعضهــام البعــض و قــد يتطــور 
يف  الجســدي.  أو  اللفظــي  العنــف  إىل  ليصــل  أحيانــا   الوضــع 
املحاكــم  خــرباء  و  القانــون  ملنفــذي  وفقــا  الســياق،   هــذا 
ميكــن القــول أن هنــاك عالقــة بــن املصاعــب املاديــة و ظاهــرة 

العنــف.

باملئــة  تســعن  أن  نجــد  التعميــم  حــال  يف  أنــه   ”أعتقــد 
تســاوي  املاديــة  املشــاكل  املاديــة؛  املشــاكل   ســببها 
أن  إذ  لآلخــر.  ســبب  و  مرتافقــان  كالهــام  التعليــم.   ضعــف 
إىل  تؤديــان  املاديــة  املشــاكل  و  التعليــم  ضعــف  مــن   كال 
بشــكل  هــذا  الــزواج.  إنهــاء  إىل  بالتــايل  و  البعــض   بعضهــام 
للطــالق  كثــرة  أخــرى  أســباب  هنــاك  أن  كــام   أســايس. 
املصاعــب  نجــد  أساســا  لكــن  و  االخــالص  عــدم   مثــل 

املاديــة و ضعف التعليم.” )قايض(

كــام أنــه متــت املالحظــة أنــه يف بعــض الحــاالت تكــون األرسة بحاجــة 
ــرأة ال  ــألرسة إال أن امل ــالزم ل ــل ال ــق الدخ ــن لتحقي ــل الزوج إىل عم
تقبــل ذلــك و ينجــم عنــه اختــالف يف وجهــات النظــر يــؤدي إىل 

الطــالق. 

أعمــل  يكفــي،  ال  هــذا  لكــن  يعمــل  أنــه  يقــول    ”الرجــل 
أيضــا  زوجتــي  تعمــل  أن  أود  لألجــور،  األدىن   بالحــد 
ــذه.”  ــات كه ــت ملف ــد رأي ــك. لق ــد ذل ــا ال تري ــول أنه ــا تق لكنه

ــايض( )ق

ــا يف  ــالق خصوص ــبب للط ــة كس ــور الخيان ــاه ظه ــت لالنتب ــن الالف م
ــرق  ــة مل يالحــظ وجــود ف ــق بالخيان ــام يتعل الســنوات األخــرية. و في
كبــري بــن الرجــال و النســاء. عــادة ال تذكــر الخيانــة كســبب وحيــد. إذ 
يعتقــد أن املصاعــب املاديــة، عــدم التواصــل، عــدم مامرســة الرجــل 

ــؤدي إىل  ــباب ت ــي أس ــكار ه ــالف األف ــم و اخت ــرأة ألدواره و امل
ــة و الــذي ينتــج عنــه الطــالق.  الخيان

إىل  عــرش  خمســة  نســبة  للمحامــاة،  مامرســتي  ”طــوال 
ــرص  ــىل عن ــوي ع ــدي تحت ــاوى ل ــن الدع ــة م ــن باملئ عرشي
الخيانــة. يف الغالــب فــإن األســباب هــي األســباب املاديــة و 

تدخــل العائــالت...” )محامــي(

”إن الوضــع التعليمــي يؤثــر جــدا عــىل العامــل املــادي، 
فــإن تحدثنــا عــن هــذه املنطقــة فــإن االخــالص يــأيت بعدهــا 
مــن حيــث األهميــة. هنــا و يف هــذه الحالــة يكــون الــزواج 
مرحلــة مضطربــة جــدا؛ إذ ميــارس األزواج العنــف تجــاه 

ــي( ــر نف ــر...” )خب ــم اآلخ أحده

الطرفــن.  لــدى  يظهــر  قــد  االخــالص  عــدم  أن   يالحــظ 
لــدى  أكــرب  الطــالق بشــكل  إىل  يــؤدي  الســبب   لكــن هــذا 
 الرجــال. إذ يالحــظ أن النســاء يظهــرن تفهــام أكــرب يف هــذا 
بيتــه فــإن  يــؤدي واجباتــه تجــاه  الــزوج   األمــر، فطاملــا أن 
ــل إىل الطــالق أمــا الرجــال فإنهــم يف حــاالت  ــا ال متي املــرأة غالب

ــون فــورا إىل الطــالق. كهــذه مييل

الرجــل  قــام  فــإن  عــام  بشــكل  للرجــال،   ”بالنســبة 
هــذه  يف  النســاء  أن  إذ  تحملــه..  يتــم  فإنــه  باإلعالــة 
ــث  ــخص ثال ــول ش ــن دخ ــم م ــام. فبالرغ ــر تفه ــور أك  األم
إىل  ذلــك  يــؤدي  مل  حــال  ففــي  الــزوج  حيــاة   إىل 
و  هــي  تحتــاج  أن  إىل  ال  و  املنــزل  نظــام   خــراب 
أطفالهــا شــخصا آخــر فإنهــا متيــل إىل مواصلــة هــذا الــزواج.” 

)قايض( 

تكــون  التــي  األخــرى  الرئيســية  األســباب  أهــم   ومــن 
الــزواج،  يف  األقــارب  تدخــل  هــي  الطــالق  يف   ســببا 
ــأيت مــن شــيوخ األرسة  ــي ت  يعتقــد أن األقرتاحــات والضغــوط الت
 متنــع التواصــل يف مــا بــن الزوجــن ومتنــع تطــور الجانــب 
ــي  ــريات الت ــوط أو التأث ــذه الضغ ــن. وه ــدى الزوج ــوي ل  الحي
عــدة  مــن  الظهــور  يف  آخــذة  األرسة  شــيوخ  مــن   تــأيت 
ــع  ــن م ــل الزوج ــن قب ــف م ــال املكث ــو األتص ــا ه ــل. أوله عوام
ــزواج. باإلضافــة إىل كــون شــيوخ األرسة   األم واألب حتــى بعــد ال
 لهــم أولويــة الــرأي يف مختلــف جوانــب الحيــاة كجــزء مــن 
األقتصاديــة  الحالــة  عــن  النظــر  وبغــض  الرتكيــة،  الثقافــة 
األرس.  معظــم  عــىل  ينطبــق  الوضــع  فهــذا   والتعليميــة 
تزيــد  الزوجــن  بهــا  ميــر  التــي  املاديــة  الصعوبــات  أن   إال 
يطلبــون  الذيــن  األزواج  الزوجــن،  عــىل  األرسة  تأثــري   مــن 
املاديــة  مشــاكلهم  حــل  أجــل  مــن  أرسهــم  مــن   الدعــم 
والتأثــري  للضغــط  األرسة  شــيوخ  أمــام  املجــال   يفتحــون 

األرسة  تأثــري  أســباب  مــن  األخــر  والعنــرص  عــىل زواجهــم.  
ــط  ــن من ــات م ــض املحافظ ــراه يف بع ــا ن ــو م ــن ه ــىل الزوج  ع
ــى األرسة،عــادة  ــذي تســمى ب )شــقة األرسة ( أو مبن العيــش ال
 مــا تــأيت املــرأة إىل هــذه الشــقة كعــروس وتحــاول أن تجــد 
ــيوخ  ــن ش ــف م ــي املؤل ــام اإلجتامع ــن النظ ــاص ب ــا الخ  مكانه
املــرأة  تــويل  وعم،وقبــل  وعمــة  وحــامة  حــم  مــن   األرسة 
 دورهــا كمــرأة مــع زوجهــا وتــويل الرجــل دوره كــزوج مــع 
ــويل أدوار أخــرى ، ويف هــذا النمــط  ــىل ت ــه ، يضطــرون ع زوجت
ــة  ــه كرشيك ــة زوجت ــخص رؤي ــىل الش ــب ع ــش يصع ــن العي  م
ــتامع  ــامم واألس ــن إىل األهت ــر الزوج ــه. ويضظ ــانده يف حيات تس
 إىل مــا تقولــه األرسة أكــر مــام يهتمــون بأنفســهم،ويصبحون 
انعــدام  أرسهــم.  عــن  مســتقلن  العيــش  عــن   عاجزيــن 
تؤثــر  قــد  نفســه  الوقــت  يف  الزوجــن  بــن   الخصوصيــة 

أيضا عىل العالقة الجنســية بن الزوجن.

“أعتقــد أن األزواج عندمــا يتزوجــون بــدون معرفــة بعضهــم 
البعــض فــأن العوامــل االقتصاديــة واألرسة تؤثــر عليهــم. 
ــة  ــا ســتن يف املئ ــأيت إلين بشــكل عــام فــإن الدعــاوى التــي ت
ــبب  ــون بس ــن ،تك ــم الزوج ــدم تفاه ــة إىل ع ــا، باإلضاف منه
األحــوال  تدخــل  حــال  ويف  الزوجــن،  عــىل  األرسة  تأثــر 
ــر،  ــون أك ــر األرسة يك ــأن تأث ــى ف ــذا املعن ــة يف ه األقتصادي
ــول  ــم للحص ــون إىل والديه ــام يذهب ــكل ع ــن بش ألن الزوج

ــي( ــاعدة”. )محام ــىل املس ع

ــة مســتقلة واألرس متشــابكة جــدا ،واألقــارب  “ال توجــد عائل
الحــي كلــه يتدخــل يف  بــل حتــى  الــزواج   يتدخلــون يف 
الطــرق  مــن  الكثــر  توجــد  بأنــه  ويقولــون   الــزواج. 
ياأســتاذ  يل  ويقولــون  األزواج  هنا،ويــأيت   والجامعــات 
فحصــل  الفالنيــة  الجامعــة  إىل  ذهبــت  زوجتــي   إن 
الفالنيــة  الطريقــة  إىل  ذهــب  زوجــي  إن   ،  كــذا 
ــواة  ــاك ن ــس هن ــي لي ــذا القبيل..يعن ــن ه ــذا ..م ــل ك فحص

ــة( ــات إجتامعي ــر خدم ــا” .)خب ــة هن للعائل

تأخــذ  مــا  عــادة  املدينــة  يف  لدينــا  منتــرش  هــذا   “إن 
ــادة  ــم وع ــا ألوالده ــون طابق ــة ،ويخصص ــقة كامل األرسة ش
الدعــاوى التــي تــأيت إلينــا إمــا أن تكــون األم يف الطابــق 
العلــوي أو يكــون األب يف الطابــق الســفي مــن العائلــة. 
يف  الكثــر  التدخــل  يل.  بالنســبة  األولويــة  هــي  فهــذه 

العائلــة”. ) مــريب(    

هــذه  إن  األرسة  مــع  املشــاكل  هــي  األخــرى   والســلبية 
التوتــرات بــن الزوجــن تأخــذ صعوبــة يف األصــالح ومــدة أطــول 
ــاط  ــالح نق ــىل إص ــدرة ع ــم الق ــل.إن األزواج له ــول إىل ح للوص
ــد  ــام يتحــول هــذا األمــر إىل أزمــة عن ــام بينهــم ،بين الخــالف في  
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ــل األرسة. تدخ

ويعيــش  أو حامتــه  مــع حمــوه  يعيــش خالفــا   “الــزوج 
يغــض  أن  يســتطيع  رمبــا  مثــال.  زوجتــه  مــع   خالفــا 
الطــرف عــن الخــالف مــع زوجتــه ويســتطيع إصــالح املشــكلة 
ــذا  ــامة فه ــو أو الح ــع الحم ــون م ــذي يك ــالف ال .إال أن الخ
مــا ال يتحملــه الــزوج وال يســتطيع تجاهله.وهنــا يحــدث 

ــي( األنقطــاع”. ) محام

أكــر  هــو  التواصــل  عــدم  أن  يعتقــدون  الخــرباء   بعــض 
بــن  الصحيــح  التواصــل  .إن  الــزواج  يف  األساســبة   املشــاكل 
املشــاكل  بوجــه  الوقــوف  يف  قويــا  ســببا  يكــون   الزوجــن 
 التــي تعرتضهــم يف حياتهــم ومينــع حصــول الطــالق .الخــرباء 
ــل  ــع التواص ــن مين ــاة الزوج ــل األرسة يف حي ــدون أن تدخ يعتق
تصعــب  الــزواج  يف  الخارجيــة  التدخــالت  بينهــم.   فيــام 
التواصــل بــن الزوجــن أنفســهم.“أنا أعتقــد بــأن املشــكالت 
األساســية هــي التواصــل ثــم املشــكالت الجنســية. اعتقــد أن أثــر 
ــل جــدا، ألن الوضــع االقتصــادي ال  األقتصــاد عــىل الطــالق ضئي
يتغــر مــع الــزواج. فمثــال إن كنــت قرويــا مــاذا سأفعل،ســأتزوج 
واضــح،  األقتصــادي  وضعــي  ألن  طبعــا  مثــي.  قرويــة  مــن 
هــذ ال يســبب مشــكلة. إن كان التواصــل جيــدا فــإن مئــة 
فــإن  ســيئا  التواصــل  كان  إن  ،أمــا  للمعيشــة  تكفــي   لــرة 
تريليونــا ال يكفــي ملنــع حــدوث الطــالق”.) خبــر خدمــات 

إجتامعيــة( 

فــإن  املحاكــم  وخــرباء  القانــون  بتنفيــذ  للمكلفــن   وفقــا 
ب  القيــام  عــدم  هــو  للطــالق  املــؤدي  األخــر   الســبب 
عــن  ســنتحدث  كنــا  .إذا   ) املنزليــة  والواجبــات   )املهــام 
البيــت  بتنظيــم  تقــوم  أن  للواجبــات:  تعريفهــا  يف   املــرأة 
وغريهــا.. الــزوج،واألكل  مبالبــس  األطفال،واألعتنــاء  ،وتربيــة 
 وأحيانــا األعتنــاء بالحمــو والحــامة يف األرس الكبــرية ،أمــا تعريــف 
املهــام أو الواجبــات بالنســبة للرجــل فإنــه توفــري ســبل العيــش 

لــألرسة.

“يف كثــر مــن العوائــل عــدم القيــام مبهــام املنــزل وواجباتــه 
أو قلــة الدخــل العائــي مــن املســتوى املطمــوح إليــه يفتــح 

بــاب الطــالق”. ) قــايض(

ــام  ــام بامله ــدم القي ــوى ع ــون أن دع ــم ينبه بعــض خــرباء املحاك
ــة عــىل أســباب  ــات قــد تكــون حجــة أو ذريعــة للتغطي والواجب

أخــرى. 

ــا أن  ــون ناوي ــو يك ــالق فه ــة ط ــح قضي ــا يفت ــل عندم “الرج
ــي  ــول “أنن ــة ال يق ــذه الحال ــو يف ه ــرأة أخرى،فه ــزوج أم يت

ســأطلق أمــرأيت ألتــزوج إمــرأة أخــرى” إمنــا يحــاول تغطيتهــا 
ــه بأنهــا التقــوم باملهــام والواجبــات الزوجيــة” .) خبــر  بقول

نفــي(

ويبــن مطبّقــوا القوانــن أن العنــف مــن أهــم أســباب الطــالق. 
عــادة يوضــح الخــرباء بــأن العنــف املســتمر لفــرتة طويلــة ضــد 
املــرأة يــؤدي إىل الوصــول إىل نقطــة الطــالق .إن العنــف ميكــن 
أن يحصــل يف أيــة عائلــة ولكــن العوائــل ذات الدخــل األجتامعــي 
واألقتصــادي املنخفــض تكــون أكــر عرضــة لهــذه املشكلة.الشــدة 
ــية  ــة والجنس ــية واألقتصادي ــدية والنفس ــا الجس ــع جوانبه بجمي

تكــون ســببا يف حصــول الطــالق.

ــف .  ــة والعن ــي الخيان ــا ه ــي تواجهن ــياء الت ــر األش ”إن أك
ــم  ــم نع ــف النفي،نع ــو العن ــه ه ــر نواجه ــر أخ ــاك أم وهن
العنــف والضغــط النفــي. مثــل األزدراء واإلهانــة والتحقــر 
ــح ،إال  ــدي واض ــف الجس ــة أو العن ــف الخيان ..اآلن إن تعري
أنــه مــن الصعــب وضــع تعريــف للعنــف النفي،ولكــن نــرى 
ــر  ــال ولننظ ــالق. تع ــببا للط ــح س ــه يصب ــوس أن ــكل ملم بش

ــق.” )محامــي( ــر مــن الشــدة تطب ــاك الكث هن

ــف  ــكلة العن ــرش مبش ــة الب ــوم بتوعي ــا أن نق ــب علين ”يتوج
ــأن  ــد ب ــا أعتق ــم الرجــال. أن ــة وتعلي هــذه، وخصوصــاً توعي
هــذا الســبب يــأيت يف مقدمــة أســباب الطــالق .تطبــق عــىل 
ــا املــال،إن مل تكــن  املــرأة العنــف األقتصــادي وال يعطــى له
لهــا عمــل فكيــف لهــا أن تعيــش ، وال يعطــى لهــا املــال مــن 
ــف  ــب العن ــكلة يف جان ــاك مش ــا ،وهن ــة صغاره ــل تربي أج

ــايض( ــي أيضا.”)ق الجن

ــرون  ــم ي ــرباء املحاك ــن وخ ــذ القوان ــن تنفي ــؤلين ع ــض املس بع
ــزواج  ــر. إن ال ــزواج املبك ــو ال ــالق ه ــر للط ــبب األخ ــأن الس ب
ــي أي  ــل الوصــول إىل ســن الرشــد والوع ــزواج قب ــر هــو ال املبك
ــة  ــا ال يكتمــل هوي ــة عــرش مــن العمــر ،وهن قبــل إكــامل الثامن
الشــخص بشــكل تــام ،ومبعنــى أخــر يحمــل معنــى )الــزواج 
بــدون معرفــة( الشــخص املقابل.ومــن أجــل تجنــب هــذا النــوع 
مــن املشــاكل ينصــح الشــخص بعــدم اإلقــدام عــىل الــزواج بــدون 

ــم عــىل حــد ســواء. ــة أنفســهم وأزواجه معرف

وهنــاك رأي يقــول :”فلنــزوج الفتــاة أو الشــاب يف عمــر 17 
ــأيت العروســان ويعيشــان  لــي ال يقــع يف الطــرق الســيئة . ي
ــع أو خمســة أشــخاص يف املــكان نفســه مــن حمــو  مــع أرب
ــر  ــن العم ــغ م ــي تبل ــاة الت ــم .الفت ــة وغره ــامة أو كن أو ح
ــة  ــة واملحبوب ــة املدلل ــاة العائل ــت فت ــد أن كان ــا بع 17 عام
ــا  ــون عروس ــدور وأن تك ــذا ال ــا أن تســتمر به يتوجــب عليه
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 
ــاك  ــع هن ــالق.يف الواق ــؤدي إىل الط ــع وت ــن ترتاج ــن الطرف ب
ــات  ــر خدم ــزواج.” )خب ــل ال ــورة قب ــم املش ــة إىل تقدي  حاج

إجتامعية( 

 “ال ميتلــك الشــباب القــرار الــكايف يف الــزواج بالشــكل التقليدي 
ــاس  ــوم يف االس ــل ونق ــرف االه ــن ط ــب م ــق الطل ــن طري ع
ــون  ــن ال ميتلك ــراد الذي ــن االف ــع م ــراد يف املجتم ــئة اف بتنش
صفــات شــخصية متطــورة بالنســبة اىل العائــالت. ونقــوم بعــد 
ذلــك بتزويــج هــؤالء االفــراد وتحميلهــم اعبــاء اضافيــة اكــر! 

ال يســتطيعوا تحملهــا.” )خبــر نفــي( 

تــم تحديــد بعــض االســباب التــي تتســبب يف انهــاء الحــاالت 
الكحوليــة  املرشوبــات  ورشب  الليــي  اللهــو  مثــل  الزوجيــة 
والعــادات الســيئة االخــرى، وخاصــة بالنســبة اىل املختصــن هــذه 
االســباب مــن بــن االســباب التــي يتــم ذكرهــا بشــكل اكــرب مــن 

طــرف الســلطات التنفيذيــة. 

“اهــم أمــر هــي حيــاة اللهــو الليــي. ال يقــوم االشــخاص 
بــرصف نفودهــم مــن اجــل اطفالهــم، ولكــن يقومــون برصفهــا 
ــن االســباب االساســية.  ــة. هــذا ســبب م عــىل املالهــي الليلي
واللهــو والحيــاة الليليــة عــادة مــن االســباب الرئيســية للطــالق 
يف بعــض الرشائــح املجتمعيــة. لــن اعطــي اســامء، هنــاك 
بلــدة يحــدث فيهــا الطــالق بــن االزواج بشــكل كامــل بســبب 

ــر نفــي( اســتهالك الكحــول.” )خب

عــن  القانــون  مطبّقــي  ســؤال  ذلــك  اىل  باالضافــة   وتــم 
بالحالــة  الطــالق  عالقــة  اىل  باالضافــة  الطــالق   اســباب 
والجنــس  والعمــر  التعليمــي  واملســتوى   SES  االقتصاديــة 

واالسباب االخرى الشخصية التي تعود اىل االفراد. 

ال يعتقــد مطبّقــوا القانــون والخــرباء بــأن SES تشــكل حيــزا هامــا 
ــح  ــض الرشائ ــة يف بع ــخاص، وخاص ــن االش ــالق ب ــع الط يف مواضي
املحــددة مــن املجتمــع. ولكــن يؤثــر كل مــن املســتوى التعليمــي 
والحالــة املاديــة لالفــراد عــىل االســباب التــي مــن شــأنها التســبب 
يف الطــالق. ونشــهد بشــكل عــام بأنــه ليــس هنــاك ميــول للطــالق 
 SES بــن النســوة الــاليت ينتمــن اىل الرشيحــة التــي ال متتلــك
املرتفعــة، او بســبب الضغــط االجتامعــي مــن اجــل عــدم اجــراء 
الطــالق. بالنســبة ملطبّقــي القانــون، هنــاك العديــد مــن االســباب 
ــل االرسة  ــف داخ ــل العن ــح مث ــذه الرشائ ــالق يف ه ــببة للط املس
والــزواج املبكــر واملشــاكل املاديــة االخــرى. مــع انــه ميكــن عيــش 
ــول  ــن الق ــع، ميك ــل االرسة يف املجتم ــاكل داخ ــن املش ــد م العدي
 SES ان هــذه الحــاالت منتــرشة بشــكل اكــرب يف الرشائــح ذات

املنخفضــة. ويتــم شــهود حــاالت اكــرب للطــالق يف العائــالت التــي 
تشــهد عنفــا داخليــا. امــا العنــرص االخــر الــذي مــن شــأنه التســبب 
يف الطــالق يف الرشائــح ذات SES املنخفضــة هــو الــزواج عن طريق 
الشــباب مــن دون معرفــة الطــرف االخــر بشــكل جيــد. ويف مثــل 
ــة األمــل  هــذه الحــاالت يتعــرض االطــراف بشــكل مبكــر اىل خيب
بســبب هــذه الحــاالت التــي يتــم عيشــها يف اول ايــام الــزواج وهــو 
ــة يف  ــة الزوجي ــرب الخيان ــر بتســبب يف حــدوث الطــالق. وتعت االم
ــكات  ــدم ادارة املمتل ــالف االراء وع ــة واخت ــح SES املنخفض رشائ
ــدوث  ــبب يف ح ــي تتس ــور الت ــن االم ــي م ــب، وه ــكل مناس بش
الطــالق بشــكل اكــرب مــن رشائــح SES املنخفضــة. ويقــول مطبّقــوا 
القانــون والخــرباء ان االشــخاص يف هــذه الرشيحــة ميتلكــون 
ــرار حــول  ــاء الق ــم اعط ــن له ــك ميك ــدة لذل ــة جي ــات مادي امكان
الطــالق بشــكل اســهل. ويتــم التأكيــد اىل انــه يتــم شــهود العديــد 
مــن حــاالت الطــالق بــن االطــراف مــن رشائــح SES العاليــة عــن 

طريــق التفــاوض واالتفــاق بــن االفــراد. 

االحتياجــات  الثقــايف وتأمــن  املســتوى  يكــون  ان  “ميكــن 
العوامــل  مــن  الزوجيــة  الحيــاة  واالســتقرار يف  البســيطة، 
الكافيــة مــن اجــل إســتدامة الحيــاة الزوجيــة، ولكــن ال يتفــق 
االطــراف الــذي ميتلكــون مســتوى تعليمــي عــايل يف العــادة يف 
ــر يف حــدوث حــاالت  ــا يتســبب هــذا االم ــادة م ــكار، وع االف

ــايض( ــراف.” )ق ــن االط ــة ب ــاة الزوجي ــاء الحي ــالق وانه الط

ــك  ــالق بشــكل كبــر. وذل ــات بالط ــوم خريجــو الجامع “يق
ــم  ــال ت ــه يف ح ــون ان ــك. ك ــام بذل ــىل القي ــرأون ع ــم يج ألنه
تقييــم املشــكلة ســوف نــرى ان االشــخاص الذيــن يعيشــون يف 
ــي ال  ــزل ال يتفقــون يف بعــض الحــاالت. واملــرأة الت نفــس املن
تعمــل تواجــه نفــس الــيء ايضــا ولكــن تســكت يف العــادة 

ــي(  ــاكل.” )محام ــرض اىل املش ــي ال تتع ــت ل وتصم

ــة  ــزواج بســبب عــدم معرف ــد مــن حــاالت ال “تحــدث العدي
االشــخاص مــن اصحــاب الدخــل املنخفــض بشــكل جيــد ودون 
التفاهــم بشــكل مســبق واعطــاء قــرار الــزواج بشــكل رسيــع.” 

)محامــي(

وميكــن رؤيــة العديــد مــن الفروقــات يف الفئــات العمريــة يف 
تحديــد اســباب الطــالق. والفكــر العــام لــكل مــن مطبقــي 
القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة وخــرباء املحاكــم هــو 
ــع االشــخاص  ــري. وميتن ــون اىل الطــالق بشــكل كب ان الشــباب مييل
مــن اصحــاب الفئــات العمريــة املتوســطة عــن الطــالق يف العــادة 
بســبب وجــود االطفــال ولكــن يحــدث الطــالق يف العــادة بســبب 
القوانــن مــن  القرسيــة. ويقــول مطبقــي  حــدوث االســباب 
التنفيذيــة وخــرباء املحاكــم ان االشــخاص  الســلطات  ممثــي 
ــو  ــرون من ــادة ينتظ ــة ع ــة املتقدم ــات العمري ــاب الفئ ــن اصح م
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االطفــال ووصولهــم اىل حالــة يعتمــدون فيهــا عــىل انفســهم 
ويقومــون بالطــالق بعــد ذلــك. ويلعــب االطفــال يف هــذه الحالــة 
دورا هامــا يف اعطــاء القــرار حــول الطــالق مــن طــرف الزوجــن. 
ويعتقــد مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة 
وخــرباء املحاكــم ان الفــرتات التــي ال ميتلــك يف االطــراف لالطفــال 
او التــي يغــادر يف االطفــال املنــزل هــي مــن اكــر الفــرتات التــي 

ــالق.  ــراد الط ــا االف ــهد فيه يش

ــي: تشــهد نســب الطــالق  ــادة هــو ماي ــه يف الع ــا نواجه “م
ــن  ــه ال ميك ــث ان ــنوات، حي ــة س ــالل اول خمس ــادة يف خ زي
ــرتة  ــالل ف ــراف خ ــد االط ــادة الح ــات الح ــن الترصف ــّد م الح
التأقلــم التــي يعيشــها االطــراف وال يتفقــون. امــا يف املســنن 
ــاك  ــزواج، هن ــة ال ــذ بداي ــاك مشــاكل من فيحــدث مايــي. هن
ــال  ــود االطف ــبب وج ــالق بس ــدث الط ــن مل يح ــف، ولك عن
عــىل الرغــم مــن وجــود العنــف الكالمــي. األن وصــل الــكل 
اىل ســّن متقــدم، وامتلكــوا عملهــم الخــاص، ويقــوم االبويــن 
ــر  ــكل اك ــر بش ــرف االخ ــل الط ــدون تحم ــم ال يري عادةانه

ــر نفــي( ــا يحــدث الطــالق”. )خب ــادة م وع

ويعتقــد مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة 
ــاءا  ــات يف حــدوث الطــالق بن ــاك اختالف ــم ان هن وخــرباء املحاك
ــي تتســبب  ــة املختلفــة. ومــن االســباب الت ــات العمري عــىل الفئ
ــة، وعــدم  ــة الزوجي يف الطــالق بالنســبة اىل الشــباب هــي الخيان
الوصــول اىل الرضــا الجنيس/عــدم التأقلــم، وعــدم الحصــول عــىل 
االمــور املرغــوب بهــا، والفروقــات الفكريــة والحياتيــة، واملشــاكل 
االقتصاديــة، والتأثــري الســلبي للعائــالت عــىل الزوجــن ومــا شــابه 
ذلــك. وميكــن ان يكــون صعوبــة العيــش املشــرتك والعنــف 
ــن اســباب حــدوث الطــالق يف  ــن الزوجــن م ــل الحاصــل ب واملل

ــرية.  االعــامر الكب

“يف الدعــوات القضائيــة التــي قمــت بفتحهــا رأيــت ان ســبب 
الطــالق يف الحــاالت الزوجيــة التــي تكــون يف عامهــا 1 وذلــك 
بســبب عــدم ايفــاء الوعــود مــن طــرف الــزوج وتدخــل 
الذيــن  الشــخصن  ان  واعتقــد  الزوجــن.  بــن  العائــالت 
ميتلكــون خلفيــات ثقافيــة مختلفــة ال ميكــن لهــم باالســتمرار 

ــي(  ــام.” )محام ــن 1 ع ــر م ــة أك ــم الزوجي يف حياته

“وتتشــكل حــاالت نفســية جّديــة بســبب حــدوث الطــالق يف 
العــام االول. العنــف الشــديد او الترصفــات املفرطــة.. النامذج 
ــالق يف  ــول الط ــرار ح ــاء الق ــل اعط ــن اج ــهدها م ــي نش الت
اول ثالثــة اشــهر هــي كــام ذكرنــا. وميكــن ان يكــون الجنــس 
عامــال مؤثــرا 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( 

“يحــدث هنــاك ملل يف الـــعادة يف االعامر الـــمتوسطة بســبب 
الـــعالقات الـــتي تســتمر لفــرتة طويلــة مــن الـــزمن. حيــث ال 
ميكــن مصادفــة ادعــاءات مــن قبيــل يقــوم بــريب كل يــوم يف 
مثــل هــذه الـــحاالت الـــزوجية. ولكــن يــأيت االطــراف بســبب 
الـحالـــة الـــنفسية الـــتي تنتــج عــن الـــعيش الـــمشرتك لفــرتة 
زمينــة طويلــة، ويقــوم االطــراف يف هــذه الـــحاالت االتفــاق 

قبــل الـــطالق بشــكل عــام.” )محامــي( 

ــتنفيذية  ــسلطات الـ ــي الـ ــن ممث ــقوانن م ــي الـ ــول مطبق ويق
ــح  ــفروقات يف اســباب فت ــاك بعــض الـ ــمحاكم ان هن وخــرباء الـ
دعــوات الـــطالق بــن الـــرجل والـــمرأة. بنــاءا عــىل ذلــك تقــوم 
الـــنسوة بفتــح دعــوات طــالق 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 الـــقوانن مــن ممثــي 
الـــسلطات الـــتنفيذية والـــخرباء ان ما يطلبه الـــرجال يف الـــعادة 
ال يالقــي مبــدأ الـــمساواة بــن الـــطرفن، وان الـــرجال ينظــرون 
عــادة الـــى الـــنساء عــىل انــه يجــب تقديم الـــخدمة مــن طرفهن 
ــسبب يف  ــا الـ ــسياق. ام ــذا الـ ــادات يف ه ــض االنتق ــاك بع وهن
الـــطالق عنــد الـــنساء يكــون ذو مصــدر نفيس او بســبب الـــعنف 
الـــجسدي او االقتصــادي وعــدم قيــام الـــزوج بتنفيــذ مســؤولياته 

الـاملـــية تجــاه االرسة. 

“هنــاك تطلعــات يف الـــدرجة االوىل مــن طــرف الـــنساء مــن 
الـــناحية االقتصاديــة بشــكل طبيعــي. وبالـــنسبة للرجــل، فهو 
ــأن الـــمرأة تحــت امرتــه بشــكل كامــل، وانــه يجــب  يــرى ب
ــا  ــعائلة. يجــب عليه ــعمل والـ ــجميع يف الـ ــا مراعــاة الـ عليه
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(

“وتكــون مرّرات الـــنسوة عادة الـــعنف، اما مررات الـــرجال 
فهي يف الـــعادة عدم الـــعنابة بشكل كايف يف الـــمنزل. وال يتم 
الـــلقاء فيــام بينهــم بــأي شــكل مــن االشــكال” )خبــر نفي( 

يف  رســمي  بشــكل  توضيحهــا  يتــم  التــي  األســباب   .3.2.10
الطــالق دعــاوى 

 يقــول ممثلــو الـــسلطات الـــتنفيذية ان معظــم حــاالت الـــطالق 
الـــتي تأيت الـــيهم عادة ما تأيت ضمن االســباب الـــواردة يف الـــامدة 
ــقدرة  ــمتعلقة حــول عــدم الـ ــتي تضــم االمــور الـ رقــم 166 والـ
ــقادمة مــن  ــبيانات الـ ــاءا عــىل الـ عــىل عيــش بشــكل مطلــق. بن
وزارة الـــعدل يف عام 2013 “ان اهتزاز اسس الـــعالقات الـزوجية” 

ــدث )وزارة  ــتي تح ــطالق الـ ــاالت الـ ــن ح ــبة 97 % م ــل نس متثي
ــات عــام 2013  ــاءا عــىل بيان ــث وجــد بن ــعدل 2013ب(. حي  الـ
وعــدم  الـــفراق  حــول  الـــمتعلقة  الـــطالق  دعــاوي   ان 
تأســيس الـــحياة الـــمشرتكة مــن جديــد، والـــزنا والـــنزاع الـــفكري 
وتعريض الـــحياة للخطر، والـــترصفات الـــسيئة واملهينة، واالسباب 
الـــخاصة االخــرى تشــكل نســبة 3% فقــط مــن حــاالت الـــطالق يف 

الـمجموع.  

يشء  أول  الـحالـــة.  لهــذه  اســباب  بضعــة   وهنــاك 
تضــم يف محتواهــا  وانهــا  الـــنطاق  واســعة  الـــامدة  ان   هــو 
 الـــعديد مــن الـــمواضيع الـــمتعلقة حــول الـــطالق. ووجــد أنــه 
ــم فتــح الـــامدة يف دعــوة عامــة ســوف يتــم تخفيــض   يف حــال ت
 166 رقــم  الـــامدة  مثــل  يف  االدلــة  الـــى   الـــحاجة 
عــىل  الـــمواد  هــذه  تفضيــل  ويتــم  الـــعامة  الـــمواد   مــن 
فتــح  يتــم  انــه  كــون  االخــرى.  الـــخاصة   الـــمواد 
فــرتة  اطالـــة  يتــم  الـــعامة  الـــمواد  عــىل  بنــاءا   الـــدعاوى 
عديــدة  انتقــادات  وهنــاك  الحــاالت  بعــض  يف   الـــدعوة 
يف هذا الـــشأن. عىل سبيل الـــمثال يف الـــدعاوى الـــقضائية الـــتي 
ــة ســوف  تتضمــن الـــخيانة، وكــون ان فــرتة الـــحصول عــىل االدل
تكــون صعبــة ولذلــك ســوف يتــم اســتخدام مــادة الـــخيانة بــدال 
ــعيش  ــىل الـ ــقدرة ع ــدم الـ ــم اســتخدام حجــة ع ــزنا ويت ــن الـ م

الـمشرتك.

الـــتطبيقات  يف  الـــخاصة  الـــمواد  عــادة  نصــادف   “ال 
 الـــموجودة. ولكــن مــن جهــة اخــرى يف حــال تــم اســتخدام 
ــن ان  ــقضائية، ســوف ميك ــدعاوى الـ ــخاصة يف الـ ــمواد الـ  الـ
تســهم هــذه الـــمواد يف الـــتمكن مــن انهــاء الـــدعاوى 
الـــمفتوحة بشكل سهل والـــوصول الـى الـــنتائج بشكل ارسع. 
 الـــخيانة الـــزوجية عــىل ســبيل الـــمثال... يف حــال الـــوصول 
الـــى ادلــة مملوســة حــول الـــخيانة الـــزوجية يف منــزل مــال، 
ســوف يتــم يف هــذه الـحالـــة عّد الـــخيانة الـــزوجية ســببا من 
اجــل الـــطالق بــدال مــن الـــزنا، واســتخدام حجة عدم الـــقدرة 

عــىل الـــعيش الـــمشرتك. )قايض( 

“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 
ــل  ــن اج ــور م ــىل ص ــحصول ع ــك... ويجــب الـ ــقامئن بذل الـ
اثبــات هــذا االمــر، ويجــب ان يكــون الـــشهود جّيديــن للغايــة 
ــبب  ــنفس بس ــد الـ ــم تحدي ــوف يت ــة. اي س ــذه الـحالـ يف ه
ــن  ــط. ولك ــسفلية فق ــباب الـ ــن االس ــمفتوحة م ــدعوة الـ الـ
ــكل  ــعيش بش ــدرة الـ ــدم ق ــع ع ــاك وض ــال ان هن ــا يق عندم
غــر ممكــن ســوف يتــم احتــواء كل االمــور بهــذا الـــشكل..” 

ــي( )محام

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 يــراد 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 ســامع هــذا االمر من طــرف الـــمحيط االجتامعي، والـــذي 
ــه،  ميكــن ان يؤثــر عــىل ســمعة الـــشخص او عــىل ســمعة اطفالـ
ــتي يخجــل مــن ذكرهــا يف الـــمحكمة، ولذلــك اليتــم  واالمــور الـ
اضافــة هــذه االمــور الـــى اســباب الـــدعوة الـــقضائية. ويطلــب 
الـــمحامون يف مثــل هــذه الـــحاالت اعطــاء الـــقرار حــول وضــع 
ــة الـــحصول عــىل  ــدعوة، ويجــب يف هــذه الـحالـ ــة عــىل الـ رسي
ــدعوة. وخاصــة يف  ــى الـ ــة الـ ــة االضاف ــموكل يف حالـ ــة الـ موافق
حــاالت الـــطالق عــن طريــق االتفــاق بــن الـــطرفن، 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. 

ــعائلة،  ــن الـ ــية ضم ــاكل جنس ــاك مش ــون هن ــن ان تك “ميك
ــاء  ــحاالت اعط ــذه الـ ــل ه ــمرأة يف مث ــد الـ ــطبع ال تري وبالـ
معلومــات عــن هــذا االمــر بطبيعــة الـــحال. يعتــر هــذا 
االمــر عامــال 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 

ــي(  ــك.” )محام ــول ذل ان ال نق

“يتــم االســتناد يف الـغالـــب الـــى الـــعنف. انا لو كنــت محامي 
لقمت بفتح الـــدعوة الـــقضائية بسبب الـــعنف وعدم الـقدرة 
عــىل الـــعيش بشــكل مشــرتك. 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 عــىل منصة كبــرة وفيها 
الـــعديد مــن الـــقضاة وكاتب يقــوم بتدويــن كل يشء. وتخجل 
الـــمرأة لهــذا الـــسبب الـــوقوف امــام هــؤالء االشــخاص 
ــكل  ــا اخبارهــم ب ــحديث عــام جــرى. وملــاذا يجــب عليه والـ
الـــناحية  بهــا. هنــاك مشــاكل عديــدة مــن  يشء خــاص 
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ــة(  ــات اجتامعي ــر اخدم ــجنسية...” )خب الـ

3.10 تقييــامت التطبيقــات القانونية املتعلّقة بالطالق

 1.3.10. فــرتة دعوى الطالق

الـــعدل  الـــصادرة مــن طــرف وزارة  الـــبيانات  بنــاءا عــىل   
لفــرتة )2014-أ( وجــد ان هنــاك زيــادة يف عــدد الـــدعاوى 

الـــقضائية لــدى محاكــم الـــعائلة يف الـــفرتة الـــممتدة بــن عامــي 
الـــدعاوى  عــدد  يف  قفــزة  هنــاك  ان  حيــث   .2013  -2003
ــى  ــن عامــي 2004-2003 )مــن 106.006 الـ بشــكل خــاص ب
ــام 2007  ــد ع ــتزايد بع ــتمر الـ ــة( واس ــوة قضائي 213.130 دع
ووصــل الـــعدد بالـــمجموع الـــى 334.426 يف عــام 2013. 
ــه  ــقضائية ان ــدعاوى الـ ــدد الـ ــتزايد يف ع ــىل الـ ــاءا ع ــد بن ووج
 حــدث تخفيــض يف فــرتات الـــدعاوى الـــقضائية اعتبــارا مــن 
 عــام 2010.                                                         .

ويتــم عيــش حــاالت طــالق متنــازع عليهــا بشــكل طويــل 
ــذه  ــق ه ــم تدقي ــث يت ــاله. حي ــمذكورة اع ــري الـ ــحاالت غ يف الـ
الـــدعاوى خــالل جلســة، ويتــم االســتامع الـــى الـــشهود وتســتمر 
ملــدة 5 او 6 جلســات يف الـــعادة. وتســتمر الـــدعاوى الـــقضائية 
يف مثــل هــذه الـــحاالت ملــدة 1.5-1 ســنة، او حتــى تصــل هــذه 
ــو  ــى مــدة 2 ســنة. ويلفــت ممثل ــحاالت الـ ــفرتة يف بعــض الـ الـ
الـــسلطات الـــتنفيذية االنتبــاه الـــى انــه يف حــال اطالـــة الـــفرتة 
الـــزمنية للدعــاوى الـــمتعلقة بالـــطالق، ســوف يــؤدي هــذا االمر 
ــال  ــتخدام االطف ــم اس ــراف، ويت ــن االط ــعداء ب ــادة الـ ــى زي الـ
ــوة  ــات ق ــن اثب ــتمكن م ــل الـ ــن اج ــحاالت م ــذه الـ ــل ه يف مث
الـــموقف مــن طــرف االشــخاص، ويقــوم االشــخاص بعيــش فــرتة 
ــطالق.  ــد الـ ــد بع ــكل جي ــعيش بش ــن الـ ــم م ــة ال متكنه صعب
ــاء  ــطالق، وبق ــوالية بعــد الـ ــد الـ ويشــكل موضــوع عــدم تحدي
الـــطفل بــن االبويــن عــىل شــكل عنــرص للمجادلــة مشــكلة كبرية. 
والـــمشكلة االخرى يف حالـــة الـــدعوات الـــقضائية الـــتي تســتمر 
ملــدة طويلــة هــو ان الـــمرأة تعــاين مــن مشــاكل ماديــة وذلــك 
ــا يف  ــفرتة. ام ــذه الـ ــالل ه ــة خ ــىل نفق ــل ع ــا ال تحص ــون انه ك
حاالت الـــطالق الـــتي تنتج عن الـــعنف، ســوف تتســبب الـــفرتة 
الـــطويلة للدعــوى الـــقضائية يف زيادة الـــعنف الـــذي تتعرض له 
الـــمرأة خــالل الـــفرتة الـــطويلة حيــث تتعــرض لالزعاج الـــجنيس 
واالغتصــاب وشــكاوي اخــرى من هذا الـــقبيل. والـــمدة الـــزمنية 
الـمثالـــية مــن اجــل معظــم مطبقــي الـــقوانن مــن ممثــي 
الـــسلطات الـــتنفيذية هــي 3-2 جلســة، وذلــك عــىل شــكل مــدة 

ــن 6 اشــهر و 12 شــهر بشــكل أقــى.  ــرتاوح ب ت

ــتعويضات  “ويف الـــحاالت الـــتي يتــم فيهــا الـــبحث عــن الـ
مثل الـــتعويضات الـــامدية والـمعنوية والـــوالية والـنفقة وما 
ــادة الـــفرتة  شــابه ذلــك، ســوف يــؤدي هــذا االمــر الـــى زي
الـــزمنية. يف حــال كان ســوف يتــم انهــاء الـــدعوة الـــقضائية 
ــجلسات  ــدد الـ خــالل 3 جلســات ســوف ميكــن ان يصــل ع
الـــى 5 او 6 جلســات والـــذي يقابــل مــدة 1.5 تقريبــا. 
والـــمدة الـــتي تكــون 1.5 ســنة يف هــذه الـــمدينة مقابلــة 

ــي(  ــطنبول.” )محام ــة اس ــنة يف مدين ــدة 2 س مل

ــنة بشــكل  ــرتة 1 س ــدعوة خــالل ف ــاء الـ ــم انه ــد ان يت “اري
ــزمنية  ــفرتة الـ ــة الـ ــال اطالـ ــه يف ح ــون ان ــك ك ــى وذل أق
ــبب  ــعداء بس ــد الـ ــث يزي ــن االزواج. حي ــعداء ب ــد الـ يزي
الـــذهاب الـــى الـــمحكمة والـــتالقي والـــحديث فيــام بينهــم 
هنــاك. وهــذا االمــر يــؤدي الـــى زيــادة الـــعنف بشــكل اكر، 
ــع  ــب من ــك. ويج ــابه ذل ــمرأة وماش ــوت الـ ــبب يف م ويتس

ــي(  ــر نف ــحدوث.” )خب ــن الـ ــور م ــذه االم ه

“يف حــال الـــحاجة الـــى حــّق مــا وعــدم الـــتمكن مــن 
الـــوصول الـــيه اي تقــوم بفتــح دعــوة قضائيــة تســتمر ملــدة 

 2 ســنة، فهــذا امــر صعــب جــدا... حيــث ميكــن لالطــراف ان 
والـــقيام  اخريــن  اشــخاص  مــع  اخــرى  مــرة   يتزوجــوا 
يتــم  ســوف  اجلهــم.  مــن  جديــدة  حيــاة   بتأســيس 
عيــش الـــصعوبات بشــكل مســتمر. ولهــذا الـــسبب يتعــرض 
الـــشخص للتعــب والـــحزن والـــيأس بســبب طــول الـــزمن.” 

ــي( )محام

“يجــب انهــاء الـــموضوع يف حــال االتفــاق خــالل 2 جلســة 
4 جلســات.  الـــنزاعات خــالل  أقــى، ويف حــال  بشــكل 
وتتعــرض الـــنساء بشــكل عــام الـــى االزعــاج الـــجني 
ــر نفــي( ــحاالت.” )خب ــى يف هــذه الـ واالغتصــاب بشــكل أق

“يف حال عدم الـــقيام بالـــتمييز يف الـــنزاعات ســوف ميكن ان 
يســتمر الـــوضع ملــدة 14 شــهر. وهــذه الـــمدة طويلــة جــدا. 
ــدة ســنة ونصــف، االم واالب  ــطفل خــالل م ــاذا يفعــل الـ م
ــاج االم  ــوم االب بازع ــث يق ــك. حي ــالل ذل ــون خ ــا ينته ايض
وتقــوم االم بازعــاج االب بطبيعــة الـــحال بشــكل كبــر خــالل 

ــنة”. )إستشــاري نفــي( ــرتة 1.5 س ف

الـــحاالت  بعــض  يف  الـــمحامون  بعــد   ويطلــب 
اجــل  مــن  الـــتدقيقية  الـــجلسات  اجــراء   عــدم 
الـــى  االســتامع  وطلــب  الـــمحاكمة  فــرتة   اقصــري 
الـــشهود بشــكل مبــارش. ويقــول الـــمحامون ان الـــمدة الـــزمنية 
الـــتي تطــول تــؤدي الـــى حــدوث الـــنزاعات بن االطراف بشــكل 
ــقضائية  ــدعوة الـ ــة الـ ــتطيعون متابع ــقضاة ال يس ــرب وان الـ اك

ــشكل الـمطلوب.  بالـ

ــطالق هــو  ــرتة الـ ــة ف ــن شــأنه اطالـ ــذي م ــسبب االخــر الـ والـ
ــرتة  ــول ف ــوف تتط ــعليا. س ــمحكمة الـ ــى الـ ــملف الـ ــال الـ ارس
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 عــىل ســبيل 
الـــمثال الـــى فــرتة 2 ســنة. وفــرتة 2 ســنة تصبــح 2.5 ســنة، 
واصبحــت يل ملفــات مــن هــذا الـــقبيل. ويف حــال تــم اضافــة 
ــعليا ســوف تزيــد هــذه الـــمدة بشــكل  فــرتة الـــمحكمة الـ

اكــر.” )محامــي(

عاتــق  عــىل  تقــع  مســؤولية  هنــاك  ان  الـــقضاة  ويعتقــد 
ــب  ــة وجل ــع االدل ــل جم ــن اج ــمدعي م ــطرف الـ ــي والـ  املحام
ــقيام بتطبيــق هــذه الـــرشوط ســوف  ــم الـ الـــشهود. يف حــال ت
ــدعاوى  ــرتة الـ ــن تقصــري ف ــتمكن م ــة الـ ــن يف هــذه الـحالـ ميك

ــا.  ــمتنازع عليه الـ
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ولكــن يف حــال تــم الـــنظر الـــى الـــمجموع ســوف نــرى ان هناك 
ــعائلة بشــكل كبــري يف اخــر 10  ــاء محاكــم الـ تزايــد كبــري يف اعب
ــتي ينظــر  ــقضائية الـ ــدعاوى الـ ســنوات. حيــث وصــل عــدد الـ
ــن  ــداءاً م ــايض إبت ــكل ق ــدد 1.858 ل ــى ع ــايض الـ ــا كل ق فيه

 .)a2013 ــام ــعدل يف ع ــات وزارة الـ ــام 2013 )بيان الع

وباالخــذ بعــن االعتبــار هذا الـــعبأ الـــعمي الـــكبري، ســوف ميكن 
الـــوصول الـــى الـــنتائج الـــتي ســوف تحصل مــن اجل الـــمحاكم 
بســبب الـــدعاوى الـــقضائية الـــمتنازع عليها. وبشــكل عام يتفق 
معظــم مطبقــي الـــقوانن مــن ممثي الـــسلطات الـــتنفيذية حول 
ان الـــفرتات الـــزمنية الـــعائدة الـــى دعــاوي الـــطالق الـــمتنازع 
ــا.  ــل انهاءه ــن اج ــالزمة م ــمدة الـ ــن الـ ــر م ــتمر اك ــا تس عليه
ويتــم عــادة امتــام دعــاوي الـــطالق الـــتي يتــم االتفــاق فيهــا عىل 
الـــطالق مــن قبــل الـــطرفن خالل جلســة واحــدة. وتســتمر هذه 

 الـــدعاوى عــادة بــدءا مــن تاريخ الـــطلب وحتــى تاريخ الـــدعوة 
حــاالت  امــا  أقــى.  بشــكل  شــهر   2 مــدة   الـــقضائية 
وقــت  خــالل  انهاءهــا  يتــم  الـــتي  االخــرى   الـــطالق 
ــة  ــم ثقيل ــكاب ته ــا ارت ــم فيه ــتي يت ــحاالت الـ ــي الـ ــري ه قص
ضــد الـــطرف االخــر والـــدعاوى الـــتي ميكــن اثباتهــا مــن طــرف 

الـــمحكمة.

“يف الـــدعاوى الـــقضائية الـــتي يتــم فيهــا اجــراء الـــطالق يف 
جلســة واحــدة ويف حــال وجــود الـــشهود. ويف حــال وجــود 
االدلــة الـــسارية بشــكل كبــر وذلــك كــون ان الـــحقوق عبارة 
عــن االدلــة كــام تعرفــون. يف حــال كان هنــاك تقريــر طبــي 
لــدى الـــمرأة مــن شــأنه اثبــات الـــعنف. او يف حــال وجــد ان 
هنــاك عالقــة جنســية مخالـــفة، يتــم حينهــا اجــراء الـــطالق 

يف جلســة واحــدة. )قــايض( 
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“الـــمحكمة تقــوم بجمــع االدلــة مــن قبــل، وتعطــي جلســة 
ــتمكن مــن  ــشهود والـ ــب الـ ــم طل ــق اويل. ويف حــال ت تدقي
جلبهــم الـــى جلســة الـــتدقيق االويل ســوف ميكــن يف هــذه 
الـحالـــة تقصــر الـــمدة. ولن تســتمر... ملدة 6 او 7 جلســات 

عــىل االقــل.” )قــايض( 

باالضافــة الـــى ذلــك، قامــت الـــامدة رقــم 241 الـــحق للقــايض 
حــول اعطــاء الـــقرار مــن اجــل طلــب جميــع الـــشهود مــن اجــل 
تقصــري مــدة الـــدعوى، وتــم ذكــر هــذا االمــر عــىل شــكل امــر 

ايجــايب. 

الـــمحاكم  قانــون  مــن   241 رقــم  الـــامدة   “تــم جلــب 
فهــم  حــال  يف  جــدا.  جميلــة  مــادة   الـــحقوقية. 
ــى  ــدعوة، ســوف يتخــىل عــن االســتامع الـ ــى الـ ــايض معن ق
ــق  ــم تطبي ــال ت ــقرار. ويف ح ــاء الـ ــن واعط ــشهود االخري الـ
ــاء  ــقيام بانه ــح ســوف ميكــن الـ ــامدة بشــكل صحي هــذه الـ
ــاوى  ــى يف دع ــكل أق ــات بش ــة جلس ــالل ثالث ــدعوى خ الـ

الـــطالق”. )قــايض(

2.3.10. إتجــاه التوجيه للطالق بالتفاوض 

االغلــب  االتفــاق عــىل  الـــطالق عــن طريــق  تفضيــل  يتــم 
ــسلطات  ــي الـ ــن ممث ــقوانن م ــي الـ ــع مطبق ــرف جمي ــن ط م
الـــتنفيذية. ويتم يف الـــقانون الـــذي يجري الـــعمل عليه الـــعمل 
ــق  ــن طري ــطالق ع ــراء الـ ــل اج ــن اج ــراف م ــه االط ــىل توجي ع
ــن  ــم محام ــد ان معظ ــث وج ــراف. حي ــن االط ــاق ب ــراء اتف اج
الـــذين تــم الـــلقاء معهــم يوجهــون الـــموكلن مــن اجل الـــطالق 
ــن  ــتمكن ع ــم الـ ــم 53(. ت ــجدول رق ــاق )الـ ــق االتف ــن طري ع
طريــق محــاوالت كل مــن الـــقضاة ومحامــن يف هــذا الـــشأن من 
تحويــل نســبة 42 % مــن حــاالت الـــطالق الـــى طــالق بالتفــاوض 
ــات  ــىل بيان ــاءا ع ــك بن ــام 2013 وذل ــاق يف ع ــق االتف ــن طري ع
وزارة الـــعدل )2014-ب(. ووجــد ان هــذه الـــنسبة بقيــت ثابتة 
اعتبــارا مــن عــام 2009. وبالـــمقابل وجــد ان نســبة الـــطالق يف 
الـــدعاوى الـــمتنازع عليهــا اعتبــارا مــن عــام 2013 وصــل الـــى 
نســبة 55% . ويجــب الـــفهم بــأن هــذه الـــنسبة بقيــت ثابتــة يف 
عــام 2009 ايضــا ويشــري هــذه االمــر الـــى عــدم تحقــق تغيــريات 

فعالـــة يف الـــطالق عــن طريــق االتفــاق.

ــات  ــم ارســال ملف ــسبب ال يت ــذا الـ ــعيش بشــل مشــرتك. وله الـ
الـــدعاوى الـــى خــرباء الـــمحاكم يف اغلــب االحيــان. 

ــرتة املحاكمــة بشــكل اكــر ومــن  ــة ف “مــن اجــل عــدم اطال
اجــل منــع تــرر االطــراف، ومــن اجــل تأمــن اجــراء الطــالق 
ــال  ــود االطف ــال وج ــاري، ويف ح ــكل حض ــراف بش ــن االط ب
ــب  ــة يج ــكات مالي ــود ممتل ــال وج ــخاص، ويف ح ــن االش ب
مشــاركتها بــن االطــراف، او يف حــال عــدم وجــود ممتلــكات 
ماليــة يجــب مشــاركتها بــن االطــراف، اقــوم يف هــذه الحالــة 
ــام باجــراء الطــالق  ــن اجــل القي ــاع االطــراف م ــة اقن مبحاول

ــاق. )محامــي(  ــق االتف عــن طري

ــازع عليهــا،  “الســبب االول طــول مــدة حــاالت الطــالق املتن
ولهــذا الســبب تتعــرض العائلــة اىل التــرر. تتســب االقــوال 
التــي يقــوم الشــهود باعطاءهــا والتــي مل يتــم قولهــا مــن قبل، 
يف حــدوث رضر كبــر لــدى االطــراف. وتزيــد ارادة االطــراف 
كلــامت زاد الــرر. ويزيــد الغضــب بــن االفــراد بشــكل اكــر. 
ــر بصــورة ايجابيــة يف هــذه  وهــذا يعنــي ان املجتمــع مل يتأث
ــدث  ــاق يح ــق االتف ــن طري ــالق ع ــد ان الط ــة. ونعتق الحال
بشــكل صّحــي اكــر، ونفضــل هــذه الطريقــة مــن اجــل 
تجنــب جعــل االشــخاص يديــرون ظهورهــم لبعضهــم البعــض 

لــدى رؤيــة بضعهــم يف الشــارع. )محامــي( 

ــن  ــاق ب ــق االتف ــام يف تحقي ــب دور ه ــي بلع ــوم محام “يق
ــع  ــاء م ــراء اللق ــون باج ــم يقوم ــون أنه ــك ك ــراف. وذل االط
املــوكل واخبــاره ان يتجــب الـــدعاوى لفــرتة طويلــة، وان 
يقــوم باالتفــاق مــع الطــرف االخــرى مــن اجــل اجــراء 

الطــالق عــن طريــق االتفــاق. ويترصفــون بهــذا الشــكل عــىل 
ــايض( ــراف. )ق ــن االط ــطاء ب ــكل وس ش

“يعتــر الطــالق عــن طريــق االتفــاق اســهل طريقــة يجنــب 
االطــراف االذى والتــرر وعــدم اطالــة الزمــن ويســهم يف 

ــي( ــن االطــراف.” )محام ــوّدي ب ــّو ال ــيادة الج س

التوجيه للمصالحة  .3.3.10

بــّن نســبة ثلثــي منفــذي القوانــن مــن ممثــي الســلطات 
التنفيذيــة الذيــن تــم اجــراء اللقــاء معهــم حــول انهــم يقومــون 
بتوجيــه االطــراف مــن اجــل الطــالق عــن طريــق االتفــاق. وقــال 
محامــن مــن مطبقــي القوانــن مــن ممثــي الســلطات التنفيذيــة 
بشــكل خــاص حــول انهــم يعملــون يف البدايــة عــىل توجيــه 
االزواج مــن اجــل اجــراء املصالحــة )الجــدول رقــم 54(. وســوف 
ــم  ــال مل يت ــري يف ح ــرا بشــكل كب ــون مؤث ــي ان يك ــن للمحام ميك

ــد.  ــن االطــراف بع اجــراء الطــالق ب

جــرح  قــد  االخــر  الطــرف  ان  االطــراف  احــد   “يقــول 
ويقــول  الطــالق،  اريــد  انــا  كبــر،  بشــكل   مشــاعره 
ولكــن  اخطــأت  لقــد  الطــالق،  يريــد  ال  ان   الــزوج 
وانــا  تســامحني.  اجعلهــا  وســوف  زوجتــي  احــب   انــا 
ــه  ــوم بدعــوة زوجت ــل هــذه الحــاالت ان يق ــه يف مث ــول ل اق
اىل طعــام عشــاء، واعطيهــم فــرتة مــن الزمــن... عــىل ســبيل 
املثــال اقــوم يف العــادة باالســتامع اىل الشــهود ولكــن يف حــال 
ــرة  ــم أن يجلســوا ويتكلمــوا م ــول له ــل اق ــص ام ــت بصي رأي

أخــرى. )قــايض( 

الجدول 53. وضع التوجيه للطالق بالتفاوض وفق مطّبقي القانون والخرباء )%(

املجموعالنعمالعدد 

9374,225,8100جميع مطبقي القانون

2653,946,2100قايض

40955100محامي

276337100خبري محكمة

ــو  ــاق ه ــق االتف ــن طري ــطالق ع ــة يف الـ ــر اهمي ــميزة االك  الـ
الـــتمكن مــن الـــوصول الـــى الـــنتيجة خــالل فــرتة زمنيــة قصــرية 
خــالل جلســة واحــدة، وكــون ان االطــراف قــد اتفقــوا ســوف لــن 
ــن شــانها  ــن اجــل االطــراف وم ــاك اســباب مزعجــة م تكــون هن
ــه ســوف  ــميزة االخــرى هــي ان ــام بينهــم. والـ ــعداء في ــادة الـ زي
ــن  ــطالق ب ــى الـ ــتي ادت الـ ــباب الـ ــاء االس ــة افش ــن حامي ميك
الـــطرفن، 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 االطــراف. يف مثــل هــذه الـــحاالت مــن الـــطالق ســوف ميكن 

تقليــل الـــتأثري عــىل االطفــال بشــكل كبــري. 

ــطالق عــن  ــدور االهــم يف تأمــن الـ ــمحامون الـ ــوىل الـ ســوف يت
طريــق االتفــاق بــن االطــراف. ســوف يقــوم الـــمحامون يف هــذه 
الـحالـــة فــور اســتالمهم للدعــوة الـــقضائية باخبــار االطــراف 
حــول امكانيــة اســتمرارية الـــعالقة الـــزوجية بــن الـــطرفن، ويف 
حــال ارصار الـــطرفن عــىل الـــطالق ســوف يقــوم يف هذه الـحالـــة 
توجيههــم مــن طرفــه الـــى الـــطالق عــن طريــق اجــراء اتفــاق بن 

االطــراف. ميكــن ان يكــون هنــاك تفــاوت يف نســب الـــطالق عــن 
ــمختلفة مــن الـــمجتمع. ويقــول  طريــق االتفــاق يف الـــرشائح الـ
مطبقــي الـــقوانن مــن ممثــي الـــسلطات الـــتنفيذية ان مثل هذه 
الـــحاالت مــن الـــطالق يتــم مصادفتهــا يف الـــعادة ضمن الـــرشائح 
الـــمجتمعية مــن اصحــاب SES الـعالـــية. مع ان الـــقضاة يفضلون 
اجــراء الـــطالق عــن طريــق االتفاق، الـــى انه بعــد الـــقيام بتجهيز 
ــكان  ــد ام ــم تحدي ــيهم ســوف يت ــا الـ ــقضائية وجلبه ــدعوة الـ الـ
الـــتوجيه مــن طرفهــم الـــى الـــطالق عــن طريــق االتفــاق وذلــك 
بســببب اطالعهــم عــىل حيثيــات الـــدعوة الـــقضائية. يف حــال عدم 
تطبيــق الـــعنف ســوف ميكــن للقضــاة بنــاءا عــىل الـــقوانن دعــوة 
ــطالق.  ــبي الـ ــن طالـ ــحة م ــراء الـمصالـ ــل اج ــن اج ــراف م االط
وســوف يجــب عىل الـــقضاة يف حالـــة الـــطالق عن طريــق االتفاق 
الـــقيام بتدقيــق حالـــة االطــراف وفيــام اذا كان الـــزواج مســتمر 
منــذ 1 ســنة عــىل االقــل وعدم الـــبقاء تحــت تأثــري الـــقرار. ويقوم 
ــراء  ــوب اج ــول وج ــقناعة ح ــى الـ ــوصول الـ ــقضاة بالـ ــض الـ بع
الـــطالق يف مثــل هــذا الـــنوع مــن الـــدعاوى ولكن ال يقــوم معظم 
الـــقضاة بتدقيــق اســباب الـــطالق بشــكل تفصيــي. ويتــم االكتفاء 
باالســباب مثــل اهتــزاز الـحالـــة الـــزوجية، وعــدم الـــقدرة عــىل 

الجدول 54. التوجه للمصالحة وفق مطّبقي القانون والخرباء )%(
املجموعالنعمالعدد 

937129100جميع مطبقي القانون

2669,230,8100قايض

408020100محامي

2759,340,7100خبري محكمة

عــىل الرغــم مــن خــرباء املحاكــم هــم االشــخاص تاثــريا عــىل ســوق 
االشــخاص مــن اجــل املصالحــة مــن بــن املجموعــات املؤثــرة اى 
انهــم يعتقــدون بلــزوم اعطــاء املســاعدات لــالزواج عــن طريــق 

تقديــم الخدمــات االستشــارية.

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

ــب للغايــة يف هــذه املدينــة  ــام العائــي قري ــون ان النظ  ك
لذلــك يتــم عيــش مثــل هــذه املشــاكل. ميكــن ازالــة املشــاكل 
عــن طريــق الحصــول عــىل خدمــات استشــارية بســيطة. 

)مــريّب( 

يقــول خــرباء املحاكــم ان الســبب االســايس يف عــدم التوســط مــن 
اجــل اجــراء املصالحــة بــن االطــراف هــو القيــام بنقــل الوقائــع اىل 
الخــرباء بعــد تجهيــز ملفــات الـــدعاوى وارســالها اىل املحكمــة. ويف 
ــة اجــراء املصالحــة  ــة ال يعتقــد االشــخاص يف امكاني هــذه املرحل
ــات اىل درجــة  ــك بســبب وصــول النزاع ــع الطــرف االخــر وذل م
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متقدمــة فيــام بينهــم.

4.3.10. تقييم 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 وبن الوســاطة. 
ــي  ــن طــرف مطبق ــام م ــوم الوســاطة بشــكل ع ــم مفه ــم فه ويت
ــكل  ــىل ش ــس ع ــة لي ــلطات التنفيذي ــي الس ــن ممث ــن م القوان
“حــّل النزاعــات بــني االطــراف الناتجــة عــن الطــالق عــن طريــق 
ــني  ــن، وادارة املشــاكل املوجــودة ب االســتعانة باالشــخاص االخري
االطــراف عــن طريــق الطــرق الســلمية”ولكن عــىل شــكل اجــراء 

التفاهــامت بــن االشــخاص.

النظــام  هــذا  تقييــم  فيتــم  للوســاطة،  املهنــي   وباملعنــى 
 عــىل شــكل نظــام ايجــايب بشــكل عــام. وانــه يتــم اســتخدام 
ناجــح،  بشــكل  العائلــة  محاكــم  عــدا  املحاكــم  يف   النظــام 
يتــم  العائلــة  محاكــم  يف  باســتخدامه  القيــام  حــال  يف   وانــه 
وتقصــري  االتفــاق،  طريــق  عــن  الطــالق  فــرتة  تســهيل   عــاة 
ــرر  ــب ال ــالق وتجن ــهيل الط ــبب يف تس ــة، والتس ــرتة املحاكم ف
لالشــخاص. ويعتقــد انــه مــن املمكــن ان يتــم اســتخدام طريقــة 
ــن  ــف. ولك ــن العن ــي ال تتضم ــالق الت ــات الط ــاطة يف عملي الوس
ــن  ــي ال ميك ــكل عم ــر بش ــذا االم ــق ه ــم تطبي ــه ال يت ــون ان ك
ــرف  ــن ط ــاهدات م ــىل املش ــة ع ــات مبني ــىل تعليق ــول ع الحص

ــرباء.  الخ

“يتــم مراعــاة عــدم التســبب يف جــرح مشــاعر الطــرف االخــر 
ــع  ــم وض ــم، ويت ــاة مصالحه ــم مراع ــاطة ويت ــذه الوس يف ه
االطفــال يف املقدمــة مــن اجــل حــّل املشــاكل كــام هــو الوضــع 
ــاء البحــث  ــة. حيــث يتعــرض االشــخاص اثن ــدول االجنبي يف ال
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 
ــراف.”  ــن االط ــزاع ب ــر ن ــجيل اخ ــوم بتس ــراف. ونق ــن االط ب

ــي( )محام

ملــف  اي  اواجــه  مل  ولكــن  الوســاطة  خدمــات  “بــدأت   
)مــريّب( العائلــة.”  محاكــم  يف  للوســاطة 

 “نعــم كان هنــاك نظــام مــن اجــل الوســاطة. مل اتقــدم 
ــرف  ــك ولكــن ال اع ــوا بذل ــاء قام ــاك بعــض االصدق ــه. هن الي
مــدى فائــدة ذلــك مــن اجلهــم. انــا عــىل حــد علمــي مل يكــن 
هنــاك اي طلــب. اعتقــد انهــم كانــوا يتحدثــون فيــام بينهــم. 

ــي(  )محام

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 الطــالق 
ــن طــرف  ــاك تقصــري م ــول ان هن ــازع ســوف يتســبب يف قب املتن
الشــخص الطالــب لذلــك وانــه ســوف يتســبب يف ضعــف املوقــف 

للشــخص.

 “وميكــن ان يكــون هــذا االمــر مرتبطــا باملســتوى الثقــايف يف بعــض 
االحيــان وذلــك كــون انــه مهــام قمــت بــرشح االمــر لالطــراف اىل 
ان هــذا االمــر لــن يتغــر مــن اجلهــم وســوف يبقــى امــرا ســلبيا 
بالنســبة اليهــم. ويف حــال تــم عيــش نفــس املشــكلة مــرة اخــرى 
ــه  ــل كــون ان ــم عــّده بحكــم القاب ــه ســوف يت يعتقــد الطــرف ان

قبــل املصالحــة مــن قبــل” )محامــي( 

ــد  ــن اح ــاطة، وان م ــة الوس ــيس مؤسس ــل تأس ــم يف االص “ت
الوســطاء. هــل هنــاك فائــدة ملحاكــم العائلــة؟ هنــاك خــالف 
يف هــذا الشــأن. يف حــال تــم عيــش العنــف ال ميكــن اســتخدام 
هــذه املؤسســة عــىل االطــالق لكــن ميكــن ان يتــم وضــع هــذا 
ــاء  ــف اعب ــك يف تخفي ــهم ذل ــامل. ويس ــدول االع ــر يف ج االم
ــدا  ــد بوجــود اي حــل اخــر ع ــل. وال اعتق املحــكام عــىل االق

ذلــك.” )محامــي(

4.10. تقييــامت فيام يختص بخرباء املحاكم 

1.4.10 وظائف خرباء املحاكم ومســاهامتهم يف املرحلة

ــم مهــام الخــرباء واملختصــن يف  ســوف يتــم يف هــذا القســم تقيي
املحاكــم وتحديــد االمــور الناقصــة العائــدة اليهــم يف املهــام التــي 
ــام بهــا والخالفــات املوجــودة بــن الخــرباء واملحاكــم يف  يتــم القي

املشــاكل املختلفــة. 

يقــوم جميــع خــرباء املحاكــم باضافــة اســهامات هامــة عــىل ســري 
دعــاوي الطالقــة. ســوف يشــكل اضافــة الخــرباء اىل محــكام العائلة 
ويف دعــاوي الواليــة والتعويضــات والنفقــة واملواضيــع التــي يتــم 
النــزاع حولهــا وتضمينهــم مــن اجــل القيــام بالتقييــامت الصحيحــة 
ــال  ــر االطف ــع تأث ــول الالزمــة مــن اجــل من ــام باقــرتاح الحل والقي
بشــكل ســلبي مــن الـــدعاوى القضائيــة، وتخفيــض هــذه املشــاكل 
اىل الحــّد االصغــري، وتأمــن الجــّو املثــايل مــن اجــل تأمــن اللقــاء 
ــري  ــا، وتحض ــة ايض ــات املحكم ــارج قاع ــراف خ ــن االط ــوّدي ب ال
االرضيــة الالزمــة مــن اجــل اجــراء الطــالق بــدون نواعــات، وفهــم 
التفاصيــل الالزمــة مــن طــرف قــايض املحكمــة واعطــاء القــرار عىل 
ــك. وخاصــة ســوف يكــون الســهامات خــرباء الخدمــات  ضــوء ذل
ــخاص  ــة لالش ــات الالزم ــم الخدم ــا يف تقدي ــة دورا هام االجتامعي

الذيــن يريــدون الطــالق وتأمــن بقــاء العائــالت متامســكة يف 
حــال امكــن ذلــك. ولكــن ال يتــم القيــام باجــراء هــذه الوظيفــة 

يف الوقــت الراهــن.

2.4.10. تقديم املعلومــات التفصيلية للمحكمة 

اكــر فائــدة يراهــا الخــرباء مــن عــدد الفوائــد التــي ميكــن 
الحصــول عليهــا يف صــاالت املحاكــم هــي التقاريــر العميقــة 
ــايض.  ــا اىل ق ــا وتقدميه ــول عليه ــن الحص ــي ميك ــة الت والتفصيلي
ويــرى بعــض الخــرباء هــذا االمــر عبــارة عــن مهمتهــم الوحيــدة. 
ــر عــىل  ــأيت مــن هــذه التقاري ــي ت ــرى القضــاة املعلومــات الت وي

ــة.  ــات قيّم ــكل معلوم ش

“ال ميكــن للقــايض الوصــول اىل جــذور املشــكلة. ملــاذا ال 
ــون  ــاين ك ــبب الث ــت. الس ــق الوق ــبب االول ضي ــل؟ الس يص
ــاء  ــوم باللق ــا نق ــون انن ــدا. ك ــة ج ــة مكتظ ــة املحكم ان صال
معهــم هنــا لوحدنــا ميكــن لنــا الحصــول عــىل معلومــات اكــر 

ــة(  ــات اجتامعي ــر خدم ــم.” )خب منه

ــذا  ــزواج يف ه ــول ال ــة ح ــن البداي ــق م ــدأ الطري ــن نب “نح
ــة  ــذ البداي ــها من ــم عيش ــي ت ــل الت ــي التفاصي ــاء. ماه اللق
وحتــى الوصــول اىل مرحلــة الطــالق؟ وســوف ميكــن للقــايض 
ــريّب( ــوع.” )م ــول املوض ــل ح ــي افض ــن وع ــكل تكوي ــذا الش به

ــة  ــة خاص ــات هام ــاء بيان ــون باعط ــراء املختص ــوم الخ  “يق
ــات  ــم معلوم ــرض والنتيجــة، وتقدي ــة والع ــة املقدم يف مرحل
ملموســة عــادة اىل االشــخاص بنــاءا عــىل ارادتهــم. حتــى ومل 
يتــم القيــام باعطــاء قســم للنتائــج يف التقاريــر املجهــزة مــن 
طــرف الخــراء املختصــن، ســوف يشــكل هــذا التقريــر دليــال 

ــاء اعطــاء القــرار.” )قــايض(  ــا اثن هامــا جــدا بالنســبة الين

3.4.10. توضيــح األطــراف ألفكارهــم ومنــح وســط الطــالق 
ــزاع ــن الن ــايل م الخ

ــا  ــون باجراءه ــي يقوم ــارات الت ــق الزي ــن طري ــوم الخــرباء ع  يق
اىل املنــازل واجــراء اللقــاءات مــع االطــراف يف الـــدعاوى القضائيــة 
بالحصــول بامكانيــة التحــدث اىل هــؤالء االشــخاص. وميكــن عــن 
طريــق اجــراء هــذه التواصــالت تأمــن الجــّو املناســب لالشــخاص 
مــن اجــل التعبــري عــن نفســهم، وتحويــل الجــو القــايس اىل جــو 

اكــر نعومــة وقابــل للحــوار. 

ــم  ــذي ميكــن له ــد ال ــاك حاجــة للحــوار. واملــكان الوحي “هن
الحديــث فيــه مــن طرفهــم هــو اللقــاءات التــي يتــم اجراءهــا 
معهــم مــن طرفنــا. اي ان الشــخص ال يتكلــم بشــكل كايف يف 

ــة  ــكالم يف اي ــق ال ــىل ح ــول ع ــتطيع الحص ــة. ال يس املحكم
ــف  ــة تخفي ــة امكاني ــذه الحال ــن يف ه ــم التمك ــة... ويت لحظ

ــريّب( ــو بنســبة بســيطة.” )م غضــب الطــرف االخــر ول

ــاء  ــوة، وانه ــاق يف الدع ــن االتف ــو تأم ــرباء ه ــداف الخ ــد اه واح
فــرتة الطــالق دون التســبب بالــرر اىل االطــراف. ويســهم االتفاق 
ــالق يف  ــل الط ــن اج ــة م ــرشوط املطلوب ــول ال ــراف ح ــن االط ب
تأمــن حاميــة الحالــة النفســية لالطفــال واختصــار املــدة الزمنيــة 
ــم جهــد  للدعــوة. ويقــوم خــرباء الخدمــات االجتامعيــة بتقدي

ــري يف هــذا الســياق.  كب

“احــاول قــدر االمــكان مــن اجــل تقليــل الغضــب بــن االفــراد 
قــدر االمــكان، وحــّل املشــاكل العالقــة بــن االطــراف وتأمــن 
ــه يف  ــون ان ــك ك ــهل وذل ــكل اس ــام بش ــالق بينه ــهولة الط س
حــال تــم فتــح الدعــوة القضائيــة فهــذا يعنــي انــه تــم ســّل 
الســيوف مــن قبــل االطــراف.” )خبــر الخدمــات االجتامعيــة( 

ــة  ــال وحامي ــل االطف ــن أج ــح م ــرار الصحي ــاذ الق 4.4.10. إتخ
ــال  األطف

اكــر الدعــوات القضائيــة التــي يتدخــل فيهــا الخــرباء هــي 
الـــدعاوى التــي يكــون فيهــا االطفــال والتــي توجــد فيهــا مشــاكل 
ــق  ــل يتف ــة، ب ــرباء التوعي ــط خ ــس فق ــال. لي ــة االطف ــول والي ح
ــي  ــرب حجــم االرضار الســلبية الت ــم حــول ك ــع خــرباء املحاك جمي
تحــدث لالطفــال بســبب الطــالق ويــروا انــه يجــب عليهــم منــع 
حــدوث هــذه االرضار. ويتــم يف هــذه الحالــة توجيــه االبويــن مــن 
اجــل العمــل عــىل التواصــل فيــام بينهــم اثنــاء الطــالق وحاميــة 
االطفــال مــن االرضار الســليبة، والتأكــد مــن ان االقــوال التــي يتــم 
االدالء بهــا مــن طــرف االطفــال يتــم اعطاءهــا بــدون وجــود ايــة 
ــل  ــن اجــل الطف ــة م ــدة االعظمي ضغــوط، والحصــول عــىل الفائ
اثنــاء اعطــاء الواليــة، وتفضيــل الطــرف املناســب بنــاءا عــىل ذلــك 
وجمــع االدلــة الــالزم جميعهــا يف هــذا الشــأن. ويــرى ايضــا بــأن 
القضــاة يقومــون باســتخدام الخــرباء بشــكل كبــري يف االمــور التــي 

ــال.  ــق باالطف تتعل

“اعتقــد ان الطــرف املتــرر بشــكل كبــر هــم االطفــال. 
واالبويــن يتحركــون بــدون وعــي. ويغضبــون لبعضهــم البعــض 
بشــكل كبــر، ويســتخدمون االطفــال عــىل شــكل فوائــد مــن 
ــال.  ــة الح ــال بطبيع ــىل االطف ــر ع ــر يؤث ــذا االم ــم. وه اجله
ويجــب اخبارهــم بالشــكل الــالزم مــن اجــل معاملــة االطفــال 
مــن طرفهــم مــن اجــل منــع هــذه الحــاالت. )خبــر نفــي( 

هــذه  مثــل  يف  باالطفــال  اســايس  بشــكل  اعتنــي  “انــا 
املصالحــات. يف حــال كنــت خبــر خدمــات إجتامعيــة فيجــب 
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ــع  ــب وض ــة االوىل. اي يج ــال بالدرج ــة باالطف ــك العناي علي
االطــراف يف املرتبــة الثانيــة. )مــريّب( 

ــل  ــن اج ــال م ــة اىل االطف ــو التوعي ــراء واخصائي ــب خ “يذه
رؤيــة الجــّو 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 
ــرار  ــم اعطــاء الق ــال اىل املحكمــة. ويت ــب االطف ــح جل الصحي
ــودة يف  ــج املوج ــىل النتائ ــول ع ــق الحص ــن طري ــادة ع يف الع

ــي( ــر. )محام التقاري

“نــرى فيــام اذا كانــت اقــوال االطفــال مناســبة العامرهــم ام 
ال، وفيــام اذا كانــوا يتعرضــون اىل الضغــط ام ال، ويتــم الطلــب 
منــا نقــل مــا نــراه مــن امــور اىل املحكمــة. يتــم الرتكيــز عــىل 
االطفــال بشــكل اســايس. اي ال يتــم الســؤال عــن االمــور 
ــل  ــوال الطف ــذ اق ــم اخ ــام اذا كان يت ــراف. في ــة باالط املتعلق
ــي  ــار والحاجــات الالزمــة مــن اجــل الطفــل والت بعــن االعتب

تناســب عمــره...” )إستشــاري نفــي( 

5.4.10. تحديد الحوادث التي تســتدعي التدّخل

 كــون ان الخــرباء يزورون االطراف يف الطالق يف اماكن تواجدهم 
لذلــك ميكــن لهم مالحظة الحالة الحركية بن 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 الطــالق. نقــوم بايضــاح هــذا االمــر بشــكل 
شــفوي بشــكل خــاص. ال نقــوم بوضــع التقاريــر وذلــك كــون 
ــر  ــك يف التقري ــرى ذل ــا ي ــرر عندم ان الطــرف املتســبب بال

ــة( ــر محكم ــك. )خب ــل ذل ــاالرساع قب ــوم ب يق

6.4.10. منع الطالق

ــي  ــام الت ــة اىل امله ــة باالضاف ــات االجتامعي ــرباء الخدم ــوم خ  يق
يقومــون بهــا يف هــذا الســياق، هــو اجــراء اللقــاءات مع االشــخاص 
ــدة اىل  ــاكل العائ ــّل املش ــة ح ــالق، ومحاول ــدون الط ــن يري الذي
ــذا  ــم يف ه ــارية له ــات االستش ــم الخدم ــخاص وتقدي ــؤالء االش ه
ــام  ــم القي ــي يت ــاءات الت ــاءا عــىل اللق ــد بن الشــأن. ولكــن وج
ــارات  ــدود االستش ــور ان ح ــة االم ــة ماهي ــل معرف ــن اج ــا م به
الزوجيــة مــن هــذا النــوع تكــون محــدودة عــادة. واهــم ســبب 
ــة الحصــول عــىل  ــه مبكــن لالطــراف يف الدعــوة القضائي ــك ان لذل

ــي  ــة الت ــح الدعــوة فقــط. الدعــوات القضائي املعلومــات بعــد فت
تصــل اىل الخــرباء هــي الـــدعاوى التــي يتــم النــزاع حولهــا. 
ومبعنــى اخــر يقــوم االطــراف يف هــذه الـــدعاوى القضائيــة بذكــر 
ــذا الشــكل. وبعــد  ــم تحضــري امللفــات به تقصــريات بعضهــم ويت
بــدء هــذه املرحلــة ســوف لــن ميكــن لالطــراف االســتعانة بالخــرباء 
االستشــارين والتخــي عــن الطــالق مــن طرفهــم. واحــد العوائــق 
املوجــودة يف وجــه خــرباء الخدمــات االجتامعيــة يف فــرتة تقديــم 
ــا  ــم قضاءه ــي يت ــة الت ــدة الزمني ــي امل ــارية ه ــات االستش الخدم
مــع االشــخاص. حيــث ميكــن للخــرباء رؤيــة معظــم الـــدعاوى ملــرة 
ــن  ــرار م ــاء الق ــبب اعط ــك يتس ــة اىل ذل ــط. باالضاف ــدة فق واح
ــاءات  ــراء اللق ــول اج ــاءات ح ــذه اللق ــل ه ــايض يف مث ــرف الق ط
الروريــة وهــو االمــر الــذي يتســبب يف ســد الطريــق مــن اجــل 
الحصــول عــىل االوامــر. ويتــم القيــام مــن طــرف خــرباء الخدمــات 
ــاالت  ــض الح ــراف يف بع ــه االط ــىل توجي ــل ع ــة بالعم االجتامعي
ــن  ــن اجــل الحصــول عــىل املســاعدات م ــم الشــخصية م بارداته

ــاعدة.  ــىل املس ــول ع ــة والحص ــارات العائلي ــز االستش مراك

ــب. ولكــن يجــب يف االصــل  ــم الطل ــا بعــد تقدي ــون الين “يأت
ــع  ــك مــن اجــل من ــب وذل ــدم بالطل ــل التق ــا قب القــدوم الين
الطــالق. يف حــال كنــت تقــوم بالتقــدم بالطلــب اىل املحكمــة 
قبــل البــدء مبرحلــة الطــالق، يجــب عــي مــن اجــل التمكــن 
مــن قبولــك ان تكــون قــد ذهبــت اىل الخــراء املختصــن 
لفــرتة 6 اشــهر والحصــول عــىل االستشــارات.” )خبــر خدمــات 

ــة(  اجتامعي

“وميكــن لنــا يف الحقيقــة الحديــث حــول املشــاكل الشــخصية 
القيــام  لنــا  الحلــول. ولكــن ال ميكــن  اقــرتاح  مــن اجــل 
بتوجيههــم. ال ميكــن لنــا القــول قــم بذلــك لــي تحصــل عــىل 
ذلــك، قــم بهــذا وســوف يحــدث هــذا االمــر، الن هــذا االمــر 
ــن  ــوق الشــخصية. ألن كل شــخص مســؤول ع ــف للحق مخال
مــا يقــوم بــه. ميكننــا قــول هــذا فقــط: انظــر يوجــد حــّل مــن 
هــذا القبيــل. او ميكــن تقديــم االقرتاحــات، والســؤال فيــام اذا 
ــة( ــات اجتامعي ــر خدم ــد اســتخدامها؟” )خب كان الشــخص يري

“ان تكــون خبــرا عائليــا فهــذا يعنــي انــك ســوف تقــوم ببــدء 
مرحلــة الطــالق او القيــام مبنــع حــدوث الطــالق يف الحــاالت 
التــي يــأيت فيهــا االشــخاص اىل املحكمــة وذلــك بســبب االنانيــة 
واعطــاء القــرار مــن طــرف االشــخاص يف لحظــة الغضــب 
ــة ثنــي االشــخاص عــن هــذا القــرار الخاطــئ. ولكــن  ومحاول

ليــس لدينــا الوقــت الــكايف مــن اجــل ذلــك. “)مــريّب( 

ال يــرى معظــم الخــرباء مســألة االستشــارات العائليــة بــن مهامهــم 
الشــخصية. وال توجــد محــاوالت مــن طــرف االشــخاص مــن اجــل 

منــع حــدوث الطــالق والوصــول اىل املصالحــة. 

ــادة،  ــارية يف الع ــات االستش ــاء الخدم ــوم باعط ــن ال نق “نح
ونقــوم باعطــاء املعلومــات، وال نقــوم باعطــاء خدمــات 
ــن  ــب م ــكل قري ــل بش ــوم بالعم ــا نق ــون انن ــم، اي ك الدع
الخدمــات  باعطــاء  القيــام  لنــا  ميكــن  ال  العمــل  نظــام 
واملعلومــات لالشــخاص يف هــذا الســياق. نحــن نقــوم باجــراء 
ــاول مبســاعدة  ــور ونح ــد االم ــوم بتحدي ــط. نق ــاءات فق اللق

ــي(  ــر نف ــة.” )خب املحكم

“ال يقــوم الخــراء باجــراء الوســاطة، النــه يتــم اعطــاء القــرار 
ــط  ــادرة فق ــاالت الن ــض الح ــايض يف بع ــوم ق ــل ويق ــن قب م
ــراد ويف حــال  ــن االف ــرة ب ــش مشــاكل كب ــدم عي يف حــال ع
ــراق، ميكــن  ــدم الحاجــة اىل الف ــرار حــول ع التوصــل اىل الق
لنــا يف هــذه الحالــة توجيــه االشــخاص مــن اجــل املصالحــة. 

)مــريّب( 

7.4.10. تنفيــذ املهام االخرى التــي يتم منحها من املحكمة

ــم ادراج بعــض  ــاله يت ــا اع ــم ذكره ــي ت ــور الت ــة اىل االم باالضاف
االمــور االخــرى ضمــن املهــام املهنيــة لخــرباء املحكمــة، وهنــاك 
مــادة متعلقــة حــول “القيــام باملهــام االخــرى التــي ســوف يتــم 
اعطاءهــا مــن طــرف املحكمــة”. ووجــد ان هنــاك العديــد مــن 
ــذه  ــبب ه ــث تتس ــادة. حي ــذه امل ــق ه ــاء تطبي ــات اثن الصعوب
ــام ببعــض  ــة القي ــن يف املحكم ــف الخــرباء العامل ــادة يف تكلي امل
االعــامل االضافيــة “التــي ليســت مــن نطــاق عملهــم”. حيــث ال 
يجــد الخــرباء االرضيــة القانونيــة الالزمــة مــن اجــل القيــام بهــذه 
ــر الخــرباء مــن  ــات ويتأث ــذ هــذه الطلب االعــامل مــن اجــل تنفي

هــذه االمــور بشــكل ســلبي. 

املســاعدين  وانتــم  الســاردين  نحــن  نكــون  العــادة  “يف 
ــوق  ــت ف ــك. اي بالنســبة للســارد ان ــابه ذل ــا ش ــايض وم للق

املديــر وتحــت قــايض...” )مــريّب( 

8.4.10. الفصــل بــني خــرباء املحاكــم يف مجــاالت اإلختصاصــات 
املختلفــة 

بصــورة عاّمــة بــن جميــع اخصائيــّي املحكمــة )األخصائيّــن 
االجتامعيّــة(  الخدمــات  أخصائيــي  و  املربيــن،  الّنفســين، 
باســتثناء الوظائــف املُعرّفــة اليهــم، يوجــد تفريــق وظيفــي 
ــن، مــع أنّهــم يتبعــون  ــة. و الكثــري مــن األخصائيّ بصــورة تعريفيّ
ــق  ــرون أّن هــذا التفري ــم ال ي ــاً لتخصصهــم، إاّل أنّه للتفرقــة وفق
يطبّــق كثــرياً يف الحيــاة العمليّــة . يف بعــض املحاكــم يوجــد 
ــل هــذه الظــروف، ميكــن  ــن يف آن واحــد. يف مث الثــالث أخصائيّ
ــر  ــوا بتحضــري التّقاري ــة أّن يقوم ــات االجتامعيّ ــي الخدم ألخصائيّ
الاّلزمــة للمواضيــع الخاّصــة باألطفــال و التــي هــي مــن وظيفــة 

املربيــن باألصــل. يف كثــري مــن املحاكــم، كثــرياً مــا يتــوىّل الثــالث 
ــة و  ــري يف دعــوى الوصاي ــر الخب ــة تحضــري تقري ــن وظيف أخصائي

ــة. ــام املحكم ــول أم ــل للمث ــري الطف تحض

ــز مــن وزارة العــدل، األخصــايئ  “الظاهــر يف التعريــف املجّه
املــريب هــو املســؤول عــن الطفــل. أنــا أيضــاً أقــوم باللقــاءات 
الخاّصــة بالطفــل. ألنّــه يف املحكمــة التــي أعمــل بهــا ال 
يوجــد مــريب وال يوجــد أخصــايئ نفــي. و بصفتــي أخصــايئ 
للخدمــات االجتامعّيــة أنظــر إىل جميــع هــذه امللّفــات.”  

ــة( ــات إجتامعي ــر خدم )خب

ــم،  ــخصّية، تفكره ــات الش ــم الصف ــي يقّي ــايئ النف “األخص
يقــوم  أن  يجــب  املــريب  األخصــايئ  الزوجّيــة.  املشــاكل 
الطفــل  عالقــة  الوصايــة،  بدعــاوي  الخاّصــة  باللقــاءات 
بــاألب و األم و اعطــاء فكــره عنــد الطــالق، و عليــه يف هــذا 
ــا أخصــايئ  ــم الوصايــة و احتياجــه للتعليــم. أّم الفــرتة أن يقّي
الخدمــات االجتامعيــة فعليــه أْن يعطيــه آراءه يف قضايــا 
و  البيــت  إىل  بزيــارات  قيامــه  بعــد  الوصايــة  و  الطــالق 
الجــران واألقــارب و أخــذ أفكارهــم، و لكــن هــذا النظــام ال 

ــريّب( ــاً.” )م ــق دامئ يطّب

القضــاة يــرون أّن التفرقــة بــن األخصائيــن غــري واضحــة، وظائــف 
مختلفــة ميكــن أن تعطــى لألشــخاص غــري األخصائيــن، مــع 
ــي  ــم أخصائي ــون ه ــون املربي ــوب أْن يك ــرق يف وج ــح الف توضي

ــار الســن. ــال صغ األطف

بعضهــم  مــع  وصايــا  و  طــالق  دعــاوي  هنــاك  كان  “إذا 
ــم  ــك أحيله ــا دون ذل ــريب، م ــم مل ــح أْن أحيله ــض فأرّج البع
إْن لــزم إىل األخصــايئ املــريب و إْن لــزم إىل أخصــايئ الخدمــات 
االجتامعّيــة، ألْن كالهــام أخــذ نفــس التشــكيلة و كالهــام يف 

ــايض(  ــة.” )ق ــس الفعالّي نف

الجميــع  إعطــاء  هــي  قــايض  نظــر  وجهــة   “باألصــل 
فوظيفــة  هكــذا،  األمــور  تركيــا  يف  العمــل،   نفــس 
األخصــايئ  وظيفــة  و  مختلفــة،  النفســية   األخصــايئ 
ــة  ــات االجتامعّي ــايئ الخدم ــة أخص ــة، و وظيف ــريب مختلف امل
مختلفــة، فهــذا عمــل طاقــم جامعــي.” )خبــر خدمــات 

إجتامعيــة(

“نحــن نقــوم بنفــس الوظيفــة، فمجــاالت التخصــص تتطلّــب 
ــالً  ــادر مث ــالف و لكــن املُــراد واحــد. يحصــل بشــكل ن االخت
أْن يــأيت ملفــات مــن الخــارج و يطلــب صاحبهــا مالقــاة 
مــريب. إْن كان األمــر يتعلـّـق بــآراء الطفــل فيمكــن أْن يطلــب 

ــر نفــي( الحاكــم بشــكل خــاص األخصــايئ املــريب.” )خب
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ــدى  ــم وم ــون عــىل خــرباء املحاك ــي القان 9.4.10. نظــرة مطّبق
ــم  ــن خــرباء املحاك ــون م ــي القان إســتفادة مطّبق

بشــكل عــام إســهام أخصــايئ املحكمــة وتقاريرهــم املجّهــزة 

تُنظــر بشــكل إيجــايب، لكــن بجانــب هــذا التقييــم اإليجــايب 
العــام و يف التقييــم الكّمــي فقــد تــم إدراك وجــود فــرق و 
ــون و  ــي القان ــن مطبق ــر ب ــات النظ ــات يف وجه ــض االختالف بع

.)55 )الجــدول  األخصائيــن. 

ســيكون االخصــايئ املــريب و االخصــايئ النفــي ولكن يجلســون 
ــط،  ــجل فق ــه إىل الّس ــيتم إدخال ــم س ــذا، أي أْن وجوده هك
ــا أيضــاً )محكمــة األرسة(  ــراً، وهن ــن كث ــايل ليســوا فّعال فبالت
ال أعتقــد أّن لهــم تأثــراً كبــراً، هــم موجــودون للــزوم مــلء 

ــة.” )محامــي( هــذه الوظيف

“أفّكــر أّن يف تقريــر األخصائيــن يتحركــون بــدون أْن يهتمــوا 
ــع  ــي م ــون يف حــوار حقيق ــا، هــم ال يدخل ــع تركي ــراً بواق كث
الطفــل و ال يكتــب التقريــر حالتــه بصــورة واضحــة، يلتقــون 
مــع األطــراف و يكتبــون نفــس مــع كتــب يف عريضــة األطــراف 
ــا هــو لقاءهــم مــع  ــي املهــم هن مــع تغيــرات بســيطة، برأي

الطفــل.” )محامــي(

أخصائيــو املحكمــة يــرون وبشــّدة أّن حضورهــم الّشــخيص مهــم 
جــّداً، و يعتقــدون أّن تقريبــاً كّل تقاريــر األخصائيــن الذيــن 
ــض  ــّن بع ــد ب ــة، أيضــاً فق ــورة إيجابيّ ــم بص ــم تقيّ متــت مقابلته
األخصائيــون أنّــه يف خــالل مقابالتهــم، أنّهــم لحــن اســتقرار 
ــآلن يف  ــات و ل ــن صعوب ــون م ــة يعان ــم يف داخــل املحكم موقعه
موضــوع تأثريهــم فإنـّـه يتغــرّي مــن قــايض إىل قــايض و مــن يــد إىل 

ــد عــىل حــد تعبريهــم. ي

املواضيــع مثــل أي ملفــات الـــدعاوى يجــب إحالتهــا إىل األخصــايئ، 
و يف أي املواضيــع يجــب أْن يؤخــذ تقريــر األخصــايئ أو استشــارة 
األخصــايئ بهــدف الوفــاق، و التقاريــر بأي شــكل ســوف تســتخدم، 
ــب أْن  ــن و يج ــاك قوان ــون هن ــب أْن يك ــة ال يج ــورة قاطع بص
ــق  تدخــل املحكمــة نظــام التكامــل لألخصائيــن وأْن يكــون متعلّ

بالشــخص.

القضــاة لجميــع قضايــا  أْن أســمع عــن إحالــة   “يحــدث 
القضايــا  حتــى  يحيــل  قــاِض  هنــاك  كان  مثــالً   الطــالق، 
ــذات،  ــذه هــي املشــكلة بال ــن، فه ــن الطّرف ــا ب ــق عليه املّتف
ــاري  ــا.” )إستش ــور الدني ــاً ملنظ ــّكل وفق ــاالت تتش ــاك ح هن

ــي( نف

“إْن أعجــب بــك قــايض فهــذا جّيــد، وإْن مل ُيعجــب فهذا يسء، 
ــاة  ــض القض ــات، و بع ــع امللف ــلون جمي ــاة يرس ــض القض بع
يرســلون ملــف واحــد كل شــهر، ولعــدم وجــود ثوابــت لهــذا 
ال ينظــر الّنــاس لنــا بعــن االحــرتام، نحــن مضطّــرون أْن 

ــة( ــات إجتامعي ــنا.”)خبر خدم ــا بأنفس ــب احرتامن نكس

ــا  ــه، أن ــايض يف عقل ــه ق ــيء يكّون ــق ب ــو متعلّ ــل ه “باألص
هكــذا أرى، هــو ال يحيــل كل ملــف، إْن كان شــأن لطفــل يف 
العمــل يــأيت امللــف، لهــذا إعطــاء نســبة هــو يشء خاطــيء.” 

ــة( ــات إجتامعي ــر خدم )خب

و  االهتــامم  بــن  فــرق  هنــاك  أْن  يــرون  األخصائيــن  بعــض 
اســتعامل التقريــر مــن قــايض إىل قــايض، و بيّنــوا أّن بعــض القضاة 
يطلبــون التقريــر لألغــراض الرســميّة و ال يهتّمــون بهــا. كثــري مــن 
ــايض، و أْن  ــع ق ــر م ــرب أك ــوا بق ــون أْن يعمل ــن يطلب األخصائي
ــة إليهــم، و أْن يســتعيدوا  ــة الدعــوى املوكل يعرفــوا بدايــة و نهاي

ــّم اســتخدامها. ــا و ت ــي جّهزوه ــات الت امللف

ــن  ــد م ــذا، واح ــا أرى هك ــمّية، أن ــراض رس ــه ألغ ــل ب “ُيعم
األســباب الكــرى لطلــب قــايض لتقريــر هــو أاّل تعــود الدعــوى 
مــن املحكمــة العليــا، هنــاك اعتقــاد كهــذا بالوقــت الحــايل.” 

)خبــر خدمــات إجتامعيــة(

“باألصــل الــذي يجــب أْن يفعلــه قــايض لألخصائيــن، هــو أْن 
ــم،  ــات املعطــاة إليه ــم يف امللف ــوم محــدد معه ــش يف ي يتناق
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 االخــالل يلجــأون إىل 
ــم.”  ــر فيه ــي ال يؤث ــا املهن ــة، تقييمن ــة املادّي ــهود و األدلّ الش

ــي( ــر نف )خب

“اآلن يختلــف األمــر مــن قــايض إىل آخــر، بعــض القضــاة 
ــل  ــول ه ــات، يق ــت امللف ــوارك وق ــون لج ــذوك و يجلس يأخ
تســاعدين يف هــذا. و بعضهــم ُيجلســوك عــىل كــريس املشــاهد 
ــك  ــد ذل ــاذا حــدث؟ و بع ــم م ــول نع ــة، يق ــة املحكم يف صال

ــريّب( ــروج!.” )م ــك الخ ــناً ميكن ــناً حس حس

بشــكل عــام يُقــال أّن مثــل هــذه املشــاكل تقــل مــع مــرور 
الزمــن، مــع املــي يُــدرك الحاكــم و العاملــون يف املحكمــة 
مبهــام األخصائيــن و أهّميتهــم، هــذه فــرتة متتــد طويــالً و يف كل 

محافظــة ال تتقــّدم برسعــة.

“يف البدايــة عشــنا مشــاكل كثــرة، قبــل ســبعة ســنوات 
ــم  ــألون بعضه ــوا يس ــات كان ــل إىل الجلس ــت أدخ ــا كن عندم
البعــض مــاذا تعمــل هــذه الســّيدة، وهــل تعلمــوا مــاذا كانــوا 
يقولــون أيضــاً: كانــوا يقولــون ســّيدة اجتامعّيــة تفضــّي. 
برأيــي قبــل ذلــك يجــب تعليــم النــّواب العامــن و القضــاة. 

ــة( ــات اجتامعّي ــر خدم ــا.” )خب ــم ال يعرفون فه

بعــض األخصائيــون يف خــالل الوقــت ويف تقويـّـة مكانهــم يعتقدون 
ــم بتقاريرهــم، ميكــن  ــا تهت ــة العلي ــب أّن املحكم ــه عــىل األغل أنّ

املجموعسلبيإيجايبالعدد 
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الجدول 55. تعليق مطّبقي القانون عىل خرباء املحاكم والتقارير التي يتم إعدادها من خرباء املحاكم )%(

القضــاة الذيــن تــّم مقابلتهــم أوضحــوا بشــكل أســايس أّن التقريــر 
القــادم مــن األخصائيــن قيّــم لهــم. األخصائيــون أوضحــوا أّن 
ــت  ــم لوق ــم و متضيته ــة يف داخــل بيئته وجــود األشــخاص املعنيّ
ــم  ــم ميّكنه ــح معه ــم، إنشــاء تواصــل مري ــم، معرفته أطــول معه
ــر  ــايل إكســاب التقري مــن إيضــاح أنفســهم بصــورة أفضــل و بالتّ
ــم  ــى قراره ــن يبق ــر و لك ــون التقري ــاة يقيّم ــرب. القض ــة أك لقيم

ــة. ــم الخاّص ــم و أفكاره ــم نظرته ــىل تقوي ــد ع يعتم

“األجوبــة املأخــوذة ألســئلة تخــص مشــكلة تــأيت غريبــة، ملاذا؟ 
األســئلة التــي يتــم ســؤالها يف داخــل بيئــة املنــزل ألنّهــا تســأل 
يف املنــزل تــرشح املــرأة املشــاكل املتعلّقــة بزوجهــا بأريحّيــة و 
تفصيــل، رمبــا ال ميكنهــا فعــل ذلــك يف بيئــة املحكمــة، أشــياء 
كثــرة تبقــى خفّيــة و لكــن يف داخــل التقريــر تكــون مفّصلــة، 

مــن هــذا املنطلــق تكــون مفيــدة بعــض الــيء.” )قــايض(

ــا،  ــة لوحده ــت ملزم ــق، ليس ــا الطري ــر ترين ــذه التقاري “ه
بعــض األحيــان أالمئهــا و بعــض االحيــان ال أالمئهــا. هــم 
مختلفــن و أنــا أفكــر بصــورة مختلفــة. لكــن بالطبــع جــودة 

األخصــايئ مهّمــة.” )قــايض(

امللفــات التــي يأخــذ القضــاة بالتحديــد تقريــر األخصائيــن هــي 
دعــاوي الطــالق بالنــزاع بتواجــد الطفــل يف هــذه الـــدعاوى 
ــل و  ــكل أفض ــة بش ــم رشوط العائل ــر لفه ــايض التقري ــب ق يطل
التخــاذ قــرار الوصايــة بشــكل أفضــل. مــن شــكل امللفــات 
ــات األزواج  ــي ملف ــن ه ــايض لألخصائي ــا ق ــي يحيله ــرى الت األخ
الذيــن يُــرى احتــامل عودتهــم بــدون طــالق. يهــدف الحاكــم مــن 
ــة هــذه امللفــات إىل األخصائيــن إىل إقناعهــم بالتخــي عــن  إحال
الطــالق. ملفــات الطــالق املتفاهــم فيهــا بــن الطرفــن أغلبهــا ال 
ــوع  ــذا الن ــايض. يف ه ــل ق ــن ِقب ــن م ــا إىل األخصائي ــم إحالته يت
مــن الـــدعاوى يُنهــي قــايض باتخــاذ قــرار يف جلســة واحــدة دون 
ــا التــي ال يتــم فيهــا التفاهــم بــن الطرفــن  تقريــر خبــري. القضاي
و لكــن يتــم قبــول املتطلبــات مــن قبــل الطــرف اآلخــر و التــي ال 

تتحــّول إىل خالفــات باألغلــب ال يتــم إحالتهــا. يف حالــة أْن يكــون 
ــف،  ــوي )كحــاالت العن ــن مخــل بشــكل واضــح و ق أحــد الطرف
ــالل  ــذا االخ ــة له ــاث املحكم ــال اثب ــداء( و يف ح ــة، االعت الخيان

ــن. ــوع إىل األخصائي ــراره دون الرج ــم ق ــذ الحاك يأخ

هــؤالء  إىل  الـــدعاوى  جميــع  نحيــل  ال  “نحــن 
قضايــا  نحيلهــا؟  ال  الـــدعاوى  أي  األصدقاء)األخصائيــون(، 
دعــاوي الطــالق هــذه التــي تكــون واضحــة بتقريــر طبيــب، 
ــي  ــو، أو الت ــرات فيدي ــف، تصوي ــت العن ــة تثب ــور واضح ص
تتضــح فيهــا الخيانــة بطباعــات حاســوبّية، و التــي يكــون بهــا 
ــل هــؤالء: إْن  ــن نُحي ــا. ولك ــىل التحــركات ال نُحيله شــاهد ع
ــاك  ــل، أو إْن كان هن ــم الطف ــول تعلي ــالف ح ــاك خ كان هن

طــرف إلنقــاذ العائلــة.” )قــايض(

“الطـّـالق املُّتفــق عليــه أو الّذي يقبــل طرف متطلبــات الطرف 
ــا إن قــال طــرف مــن الطّرفــن أيّن  اآلخــر فيهــا ال نُحيلهــا، أّم
ــأله إْن كان  ــايّئ و نس ــا إىل األخص ــالق نُحيله ــالً ال أوّد الطّ أص

هنــاك احتــامل أْن يســتمَر هــذا الــّزواج أم ال.” )قــايض(

ــه ال  “إْن أىت حالــة اّدعــى فيهــا الطّرفــن و بشــكل متبــادل أنّ
مجــال للّصلــح و أنّهــام يــوّدان الطــالق ال داعــي لالخصــايّئ، و 
لكــن لنقــل أنّهــم مل يّتفقــا عــىل موضــوع الوصايــة أو النفقــة 

أو التعويضــات، هنــا ميكننــا إرســالهم لألخصــايّئ.” )قــايض(

مــن  اآليت  التقريــر  يــرون  املحامــون  القضــاة،  عــن  بعيــداً  و 
ــون إىل  ــون يتقّرب ــن املحام ــام، لك ــكل ع ــاً بش ــن إيجابيّ األخصائي
األخصائيــن بالنقــد. تقريبــاً جميــع القضــاة الذيــن تــّم مقابلتهــم 
بيّنــوا أّن ثلثــن محامــن ينظــرون بايجابيــة إىل تقريــر األخصــايئ، 

ــاص. ــة االختص ــدم كفاي ــوع ع ــدون موض ــن ينتق ــض محام بع

ــالً  ــط، مث ــمّية فق ــور الرس ــم لألم ــم إحضاره ــن يت ــم كم “ه
ــاك  ــل، هن ــادة الطف ــق بالجــزاء، ســيتم أخــذ إف مســألة تتعل
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الحديــث عــن أنّــه يف حالــة أْن قــايض أعطــى قــراراً مخالفــاً 
ــا،  ــر األخصــايئ ميكــن أْن تبطــل الدعــوى يف املحكمــة العلي لتقري
مثــل هــذه التجــارب كانــت ســبباً يف جعــل الحــّكام غــري املتخذيــن 

ــر األخصــايئ أْن يهتمــوا بهــا. مبــا يــأيت يف تقري

ــايض  ــل، ق ــد الطف ــه لوال ــالً نعطي ــه مث ــذي نكتب ــر ال “التقري
يعطيــه لــألم. و بعــد ذلــك يذهــب امللــف إىل املحكمــة 
ــا  ــا. عندم ــق قرارن ــب أْن يطاب ــأيت، و ُيطل ــط و ي ــا، ّيحب العلي
ــك أْن األخصــايئ  ــأيت ملفــات كهــذه للقــايض يقــول بعــد ذل ت

ــريّب( ــول.” )م ــؤالء يق ــة له ــرُني أهمّي ــم، فل مه

10.4.10. ظروف عمل الخرباء 

عمــل  رشوط  مواضيــع  مناقشــة  تــم  القســم  هــذا   يف 
أخصائيــو املحكمــة، شــكل املقابلــة مــع أصحــاب الدعــوى، و 
تناســب مكتــب العمــل للعمــل الــذي يقومــون بــه، بيئــة العمــل 
الفيزيــايئ، املواضيــع األمنيــة و اللوجســتيّة املتعلّقــة بزيــارات 

ــجن. الس

1.10.4.10. طرق مقابلة الخرباء 

مــع  لوجــه  وجهــاً  مبالقــاة  يقومــون  باألغلــب  األخصائيــون 
األشــخاص املعنيــن بامللفــات املحالــة إليهــم، يف هــذا الوضــع 
الســتمرار زياراتهــم ســيكون مؤثــراً عــدم وجــود اإلمكانيــات 
ــالت.. ــف املواص ــاّدي لتكالي ــم م ــاء، دع ــة للق ــتيّة )غرف اللوجس

الــخ( ، يف بعــض الحــاالت يقــام اللقــاء لـــ 4-3 مــرّات، لكــن هــذا 
ــر كاف  ــاءات و إْن كان يظه ــن اللق ــدد م ــذا الع ــّداً. ه ــادر ج ن
ملهــام التثبيــت لألخصائيــن فهــو غــري كاف ملهــام االستشــارة. مــّدة 
اللقــاء تختلــف بــن 45دقيقــة و 1.5 ســاعة، األخصائيــون بيّنــوا 
أّن املــّدة املثاليّــة هــي 45 دقيقــة، يُعتقــد أنـّـه بعــد هــذه الفــرتة 

ــه. ــى ب ــخص امللتق ــكار الش ــتت أف ــن أْن تتش ميك

ــرّة  ــة م ــراف املعنّي ــي باألط ــدث أْن نلتق ــات يح ــض امللف “يف بع
واحــدة، يف بعضهــا نلتقــي 2 مــرة، و يف بعضهــا نلتقــي 3-4 
مــّرات، هــذا يعتمــد عــىل وضــع امللفــات و حــل التســاؤالت التــي 
ــل  ــع الطف ــا م ــة تالقين ــة وصاي ــالً يف قضّي ــا. مث ــا يف عقلن تراودن

ــريّب( ــايئ.” )م ــو يشء نه ــا ه ــبة لن ــّرات، بالنس ــع م أرب

أْن يقــل عــن مّرتــن، ألنّــه  للقــاء ال يجــب  املثــايل  “العــدد 
ــرف  ــكاً، ال يع ــون مرتب ــي يك ــرف املعن ــع الط ــون م ــا تلتق عندم
الّنظــام، تلتقــون لقــاءاً 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 مهّمــة جــّداً 

ــريّب( ــخصه.” )م لش

“املوجــودات التــي نأخذهــا، مالحظــات اللقــاء، يف إطــار االنطبــاع 
إْن آمنــت بنزاهــة العائلــة، أزيــد اللقــاءات إىل 2 أو 3، ولكــن 
ــد  ــال  ق ــت الحب ــة إْن كان ــن يف الحقيق ــى 3-2 .. لك ــد أق كح
قطعــت فــأيّن اجّهــز تقريــري خــالل مــرّة واحــدة.” )خبــر نفــي(

2.10.4.10. املواضيع اللوجســتية واألمنية 

وفقــاً لألبحــاث املعمولــة املشــاكل اللوجســتيّة الّتــي يعيشــها 
شــوهدت  املواصــالت  و  الســكن  مــكان  مثــل  األخصائيــون 
كصاحــب تأثــري ســلبي عــىل جــودة اللقــاءات و عددهــا. يشــكو 
ــّذات  ــة لهــم يف املحكمــة بال ــون مــن عــدم وجــود غرف األخصائي
أو عــىل األقــل مــن عــدم وجــود عــدد غــرف كاٍف للقــاءات. فإنـّـه 
ــه يف  وتحــت إطــار دعــاوي الطــالق يشــارك الّشــخص امللتقــى ب
ــدم  ــخصيّة، ع ــه الّش ــن حيات ــة ع ــل رسيّ ــت تفاصي ــم الوق معظ
ــة يف  ــن املعطائيّ ــل م ــاءات يقلّ ــذه اللق وجــود غــرف مناســبة له
اللقــاء. يف بعــض املحاكــم يوجــد 1 غرفــة لجميــع األخصائيــن، يف 
ــن  ــن يخــرج و ينتظــر باقــي األخصائي حــن لقــاء أحــد األخصائي
يف املمــر. ويف بعــض الظــروف ال يوجــد غرفــة عائــدة لألخصائيــن 
منطقــة  أو  قــايض  غرفــة  باســتخدام  يقومــون  املحكمــة،   يف 
مشــرتكة، يف هــذه الظــروف أشــخاص مثــل كاتــب املحكمــة 
غــري  أوقــات  يف  الغرفــة  بدخــول  يقومــون  الحاجــب   أو 
ــخص  ــة للش ــألة الثق ــب مس ــبب يف تصعي ــون س ــبة، و يك مناس

ــه.  ــى ب امللتق

غرفــة خاصــة باللقــاءات مهّمــة أيضــاً للطفــل الــذي ســيُلتقى بــه، 
ــه مــن الصعــب اللقــاء بطفــل يف بيئــة املحكمــة  ميكــن القــول أنّ
ــم  ــة تعطيه ــرف ملّون ــال بغ ــاء باألطف ــب اللق ــه يج ــاردة، وأنّ الب

اإلحســاس بالرّاحــة.

“نحــن ليــس لدينــا غرفــة، نقــوم بتحضــر تقريرنــا يف املنــزل، 
عندمــا نــأيت إىل املحكمــة فــإّن املــكان الـّـذي نقــوم بــه باللقــاء 
هــو غرفــة قــايض، و عندمــا يقــوم الحاكــم باعطاء اســرتاحة يف 
خــالل جلســته نقــوم بإخــراج الشــخص امللتقــى بــه للخــارج، 
املليئــة  األماكــن  األماكــن حــرارة، وأكــر  أكــر  يف  أحيانــاً 
باملشــاعر، و أكــر األماكــن التــي نقيــس بهــا انفعاالتهــم، 

ــاك مقاطعــة.” )مــريّب( يكــون هن

“ينظــر فيجــد الحائــط بال لــون، وهنــاك ســتارة ممزّقة، حســناً 
نعــم لرمبــا األطفــال ميكنهــم أْن يلعبــوا ولكــن ال يشء ســوى 
ذلــك، أنــا عندمــا يحــن الوقــت يجــب أْن ألعــب مــع الطفــل 
ــف  ــذا، كي ــاً له ــة وفق ــون يل غرف ــب أْن يك ــىل األرض، يج ع
ــار  ــوم باختب ــالً أق ــا مث ــىل األرض؟ أن ــل ع ــس الطف يل أْن أُجل
ــدّي مــكان ألجلــس  ــه ليــس ل الكشــف التنمــوي دنفــر 2 ألنّ

الطفــل فيــه.” )مــريّب( 

مــن املشــاكل التــي يصادفهــا األخصائيــون أيضــاً هــي تخصيــص 
األخصائيــون  لألخصائيــن.  مركبــة  تخصيــص  يتــم  ال  مركبــة، 
بالعــادة يأتــون إىل مــكان اللقــاء بســيارات األجــرة التــي يدفعــون 
ــك يقومــون بالتفــاوض الســتعادة  لهــا مــن نقودهــم، و بعــد ذل
ــح يف  ــف واض ــاك تعري ــس هن ــه لي ــبب أنّ ــود. و بس ــذه النق ه
قوانــن وزارة العــدل يعيشــون مشــكلة بريوقراطيّــة يف قضيّــة 

ــود. ــتعادة النق اس

ــن أّن مقــدار معاشــهم غــري كاٍف لكــرة  ــاد بعــض األخصائي  وأف
ــاكل و  ــن املش ــكال م ــذه األش ــا، ه ــون به ــي يقوم ــاءات الت اللق
ــاءات /  ــل اللق ــبباً يف تقلي ــون س ــتيّة تك ــات اللوجس ــة االمكان قل

ــوب. ــكان املطل ــن يف امل ــات لالخصائي ــور الجلس حض

ــه  ــاهده يف بيئت ــل، ستش ــة طف ــتقوم مبراقب ــايض س ــول ق “يق
ــش  ــي يعي ــة الّت ــن البيئ ــر ع ــز تقري ــب و جّه ــة، اذه املنزلّي
بهــا، تقــوم أنــت بأخــذ امللــف و تقــول حســناً يــا ســيد قــايض 
ولكــن ليــس هنــاك أي أجــرة، أجــرة العربــة تحــت الحســاب، 
ــا و توضــع تحــت  ــم تحصيله ــق يت األجــرة املخّصصــة للطري
ــت و  ــب أن ــأيت. اذه ــل و ت ــق العم ــوم بتطبي ــاب، تق الحس
ــول، تخــرج و تذهــب  ــدل يق ــن وزارة الع ــة م ــص مركب خّص
ــات  ــا مركب ــس لديه ــدل لي ــة، وزارة الع ــئون اإلدارّي إىل الش

ــريّب( ــون.” )م ــن األعــامل يقول ــوع م ــذا الن تخصــص له

“يقــول قــايض ســتدفعون مــن نقــود جيوبكــم، ســتحرون 
الفاتــورة يل و ســأقوم أنــا بإعطائكــم األجــر. كل شــهر يكــون 
لنــا زيــارات إىل 20 منــزل، أنــا لســت مجــراً أْن أدفــع -200

250 و رمبــا 500 لــرة مــن جيبــي الخــاص يف ســبيل العمــل. 
ليأتــوا هــم و  املعنّيــة  باالتصــال باألطــراف  نقــوم  لهــذا 

ــا.” )مــريب( يأخذونن

و مــن املشــاكل األخــرى التــي يعــرّب عنهــا أخصائيــو املحكمــة هي 
ــط  ــاب إىل محي ــايئ للذه ــر األخص ــة يضط ــذه الحال ــن، يف ه األم
غــري آمــن بصحبــة عائــالت تعيــش حــاالت ســجن بصــورة أكــر، و 
مــن جانــب آخــر يكونــون وجهــاً لوجــه مــع أشــخاص ميّالــن إىل 
ــة الّتــي تقــام مــع األطــراف. يف هــذه  الّشــدة يف الّزيــارات املنزليّ
ــة  ــول برسع ــا الوص ــلطات ردع ميكنه ــود س ــدم وج ــروف ع الظ

تــؤدي إىل قلــق األخّصــايئ.

لهــذا  بأنفســنا،  أمننــا  نوفّــر  أمــن، نحــن  “ليــس هنــاك 
أحيانــاً نعيــش مشــاكل، حّتــى أنّــه حــدث أْن وّجــه أحدهــم 
الســالح نحــو رأســنا. نحــن اجتزنــا ذلــك لكــن مــا ســيحدث 
ــة( ــات إجتامعي ــر خدم ــامن.” )خب ــه ض ــس ل ــتقبل لي باملس

“يف محكمــة األطفــال تهتّمــون بأطفــال مســحوبن للجرميــة، 

هــؤالء األطفــال بــال أمــن، يكونــون أحيــاء ُمنزويــة، وال 
ُيعطــى رشطــي لجانبكــم، بشــكل مــا تدخلــون إىل هــذه 
ــعنا أْن  ــال يس ــة ف ــق املحافظ ــا ح ــس لدين ــه لي ــاء، ألنّ األحي

ــريّب( ــن.” )م ــب األم نطل

3.10.4.10. إقرتاحــات لتطوير الخرباء 

بالتعليــم  الخاّصــة  املواضيــع  تقييــم  القســم ســيتم   يف هــذا 
التعليــم  املحكمــة،  ألخصائيــي  العمــل  بدايــة  يف   املأخــوذ 
املُحتــاج لهــم لتطويــر اختصاصهــم يف داخــل العمــل و مقاييــس 

التقاريــر.

4.10.4.10. الحاجــة إىل التدريب والتعليم

 مــن املشــاكل األخــرى التــي يعيشــها األخصائيــون التعليــم، 
األكريـّـة يدخلــون ســلك العمــل وهــم يعرفــون قواعــد املأموريـّـة 
العاّمــة وال يشء إضــايف عــن التعليــم الــذي أخــذوه. ينتظــر 
األخصائيــون تعليــامً خاصــاً مبواضيعهــم، و أيضــاً تعليــامً ذو عالقــة 
بنظــام الحقــوق. و إن كان األخصائيــون قــد أخــذوا تعليــامً خاصــاً 
مبجالهــم يف الجامعــة ال يوجــد تجهيــزات لتؤهلهــم لوظائــف 

ــري.  العمــل بصــورة خب

علّــم أّن الكثــري مــن األخصائيــن تصّعــب عندمــا بــدأ اختصاصــه 
يف املحكمــة، وأنّهــم بعــد ذلــك يف خــالل زمــن تعلّــم مــن خــالل 
“املســاعدة اليدويّــة”. و يزيــد املشــكلة كــون نظــام األخصائيــن 
أخصائيــون  عــدم وجــود  و  العائليّــة،  املحاكــم  جديــد عــىل 
قدامــى يقومــون بنقــل املعلومــات، و وجــود أشــخاص يتــم 

ــن. ــود األخصائي ــل وج ــم قب لقاءه

“عندمــا تبــدأون العمــل يوجــد تعليــم شــبيه بالتعليــم 
هنــا،  لعملكــم  مناســب  غــر  محتــواه  لكــن  اإلعــدادي 
ــا هــي  ــم، أي م ــط ملأموريتك ــم مناســب فق ــط هــو تعلي فق
املأمورّيــة و كيــف تتــم، كيــف تتــم األمــور يف املحكمــة، 
ــم،  ــم يف مجالك ــم أنت ــونكم بقوله ــوه. يجلس ــا يعرض ــذا م ه
لقــد تخّرجتــم، تعرفــون كل يشء. هكــذا ال يكــون هنــاك 
تعليــم عــن الطــالق مثــالً.” )خبــر خدمــات إجتامعيــة(

“يف نظــام املحكمــة ُيطلــب منكــم أْن تقومــوا باللقــاء لكــن 
يتوجــب عليكــم أْن تكــون أصحــاب معلومــات عــن العملّيــة، 
نحــن ال نعــرف العملّيــة بالقــدر الــذي يعرفــه قــايض أو 
ــم  ــد تعلي ــه ال يوج ــع، ألن ــرف املواضي ــام، ال نع ــب الع النائ
كهــذا. وضــع الطفــل يف النظــام العــديل مل ُيعطــى لنــا كتعليم، 
ــدة  ــه ذو فائ ــا جعل ــف ميكنن ــه كي ــم تقييم ــف يت ــط كي فق

ــريّب( ــك.” )م ــم غــر ذل ــم عمــل أي تقيي للمجتمــع، ال يت
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و قــد تــم تحديــد أّن التعليــم يحــدث يف املــدن الكــربى، و 
األخصائيــون يف املــدن الصغــرى ليــس لديهــم اإلمــكان للذهــاب 

ــاك. هن

ــا، ال  ــكان م ــى يف م ــم ُيعط ــار، التعلي ــوا صغ ــايل ال زال “أطف
ــا،  ــل هن ــاً يعم ــي أيض ــاً، زوج ــاك دامئ ــاب هن ــعني الذه يس
ليتــه يكــون هنــاك تعليــم عــر االنرتنــت، أو يقومــوا بعمــل 
ــر  ــون.” )خب ــن ناقص ــا، نح ــم أْن ُيْكملون ــا، عليه ــرض هن ع

ــي( نف

و  العائلــة  وزارة  مــن  تعليــامً  أخــذوا  األخصائيــون   بعــض 
أّن  اإلفــادة  متــت  لكــن  االجتامعيّــة،   الخدمــات 
و  مســتمر  يكــون  أْن  وجــب  التعليــم   هــذا 

متنّوع. 

ــامً يف موضــوع  ــة كــام قلــت يعطــون تعلي “اآلن وزارة العائل
التــي يف مرحلــة  للعائــالت  استشــاراية  تقديــم خدمــات 
الطـّـالق، الســنة الفائتــة عملــوا أول فعالّيــة تعليمّيــة وكانــت 
قصــرة، هــذا النــوع مــن التعليــم يجــب أن يكــون مســتمراً.” 

)خبــر نفــي(

 يفّكــر األخصائيــون بــأّن وزارة العــدل تنظـّـم جلســات تعليميّــة و 
لكّنهــم لعــدم انتامئهــم لــوزارة العــدل ال يســتطيعون االســتفادة 

منهــا.

“أنــا هنــاك أعمــل بــدون مســّمى وظيفــي، ال أعمــل العمــل 
ــذا الســبب ال أســتطيع النهــوض اآلن  األصــي للمؤسســة، له
و املطالبــة بــأْن تعطينــا وزارة العــدل تعليــامً، ذاتــاً إْن كانــوا 
ــر  ــا.” )خب ــن يدعون ــم ل ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــيعطون ه س

نفــي(

كّونــوا  جديــد،  مــن  الحصــص  أُعطــت  العــدل  “وزارة 
ــا  ــن، لدين ــع األخصائي ــم م ــة به ــم الخاّص ــات التعلي مجموع
ــب  ــم، حس ــون التعلي ــن يعط ــا الّذي ــض أصدقائن ــاك بع هن
ــامً للجــدد.”  ــد أعطــوا تعلي ــر الفيســبوك فق ــم ع ــا له تتّبعن

ــريّب( )م

5.3.1.10. شكل التقرير

واحــدة مــن مشــاكل أخصائيــي املحكمــة هــي عــدم وجــود 
ــال  ــيق و اتّص ــث التنس ــن حي ــر م ــدد للتقري ــرّف مح ــكل مع ش
املحتــوى، الجميــع يكــّون الشــكل الخــاص بــه للتقريــر و الكثــري 
ــايض  ــن ق ــة م ــات راجع ــىل معلوم ــوا ع ــان ال يحصل ــن األحي م

ــة. ــول الوظيف ح

ــر؟  ــذا التقري ــأحّر ه ــف س ــا كي ــذا، أن ــع كه ــد وض “يوج
ــم 2 ســأكتبه  ــه، هــذا الرق ــه عائلت الطفــل مــن ســنتن بجانب
ــأكتبها  ــد س ــرة، واح ــياء كث ــرج أش ــامت؟ يخ ــم أو ككل كرق
ــاك أي قاعــدة.”  ــان باملفــرد؟ ليــس هن باملفــرد أم أكتــب اثن

ــريب( )م

بامكانّيــة  يتعلّــق  متامــاً  هــذا  التخصــص،  تســتطيع  “ال 
ــا  ــا العمــل مل يكــن هن ــر، عندمــا بدأن الشــخص عــىل التطوي
ــنا،  ــا بأنفس ــا نخرجه ــر كّن ــر، التقاري ــّن للتقري ــكل مع أي ش
ــال.”  ــة األطف ــاً يف محكم ــو أيض ــذا ه ــنا، هك ــقناه بأنفس نّس

)خبــر خدمــات اجتامعيــة(

5.10. تقييــم مراكز الخدمات اإلجتامعية 

ــس لديهــم معلومــات عــن  ــون لي ــون و األخصائي مطبقــون القان
ــرتة  ــالل ف ــة يف خ ــىل العائل ــة ع ــة املعروض ــات االجتامعيّ الخدم
ــدة هــي خدمــة  ــة املعروفــة الوحي ــا، الخدّم الطــالق أو مــا قبله
التــي  للعائــالت  محامــي  استشــارة  و  الحقوقيــة  االستشــارة 
ــاط  ــاص يف أوس ــكل خ ــرف بش ــة، و يع ــدرة املاديّ ــك الق ال متتل
محامــن مــرشوع حاميــة املــرأة للنســاء التــي عانــت مــن العنــف.

ــة استشــارة  ــا، يوجــد خدم ــذه يف تركي ــة كه “ال أعــرف خدم
ــاريع  ــة ، مش ــدرة املالي ــم الق ــس لديه ــن لي ــاة للذي و محام
الحاميــة موجــودة لكّنهــا ال تقتــرص عــىل الطــالق فهــي 

ــي( ــف.” )محام ــع املواق ــمل جمي تش

ــرأة  ــت امل ــي إْن كان ــة، برأي ــات ايجابّي ــي خدم ــع ه “بالطب
تعــاين االضطهــاد لهــذه املشــاريع أثــر ايجــايب عــىل تشــجيع 

ــي( ــب الطــالق.” )محام ــىل طل النســاء ع

ــة املــرأة موجــود، للنســاء التــي عانــت مــن  “مــرشوع حامي
ــف، و  ــن العن ــن م ــة املغدوري ــدف لحامي ــي ته ــف: ه العن

ــي( ــا.” )محام ــة مثله ــوزارة العائل ــد ل ــه يوج ــد أنّ أعتق

أفــاد أخصائيــو املحكمــة أن وظيفتهــم هــي تحديــد ملــن ســتُعطى 
ــإّن  ــوى، ف ــة الدع ــد بداي ــاوي الطــالق بع ــل يف دع ــة الطف وصاي
ــارة  ــات االستش ــون خدم ــذا يُعط ــزواج له ــاذ ال ــي إنق ــم ه نيته

ــن. ــاذ زواج الطرف النق

ــّدم  ــن يتق ــه ح ــو أنّ ــه ه ــا رأيت ــل، م ــي للعم ــد بدايت “عن
الزوجــن للمحكمــة إْن مل يكــن لديهــم طفــل أصــالً الدعــوى 
ال تخــرج خــارج املحكمــة، أي أّن الــكل ال يعــرف ذلــك، فــال 
يكــون هنــاك وضــع لطلــب املســاعدة للخــارج.” )خبــر 

ــي( نف

الخدمــات  مركــز  معرفــة  عــدم  تثبيــت  تــّم   لقــد 
قبــل  مــن  باألخــص  العائلــة  استشــارة  و   االجتامعيّــة 
ــم  ــن و يف أذهانه ــون محام ــه يف عي ــرى أنّ ــّذات يُ ــن، بال محام
ــون هــم  ــة. املحام ــري عمليّ ــة وغ ــري موثوق أّن هــذه املؤسســة غ
األشــخاص األوائــل الذيــن يتــم االرتبــاط معهــم يف دعــاوي 
الطــالق مــن ِقبــل األطــراف، و األخصائيــون هــم يف موقــع 
األشــخاص الذيــن يقّدمــون النصيحــة قبــل الدخــول يف فــرتة 

دعــوى الطــالق.

ــون يف كل  ــم العامل ــع، وأعل ــف تعمــل املواق ــا أعــرف كي “أن
ــي( ــا أحــد.” )محام ــي يف هــذه النقطــة مل يبلّغن ــع، يعن موق

“بخصــوص هــذا ال أعــرف الكثــر رمبــا يكــون هــذا نابعــاً مــن 
جهــي لكّنــي مل أرى أي تبليــغ.” )محامــي(

ــم إنشــاؤه أو  ــة مل يت ــز استشــارة العائل “حســب علمــي مرك
ــن  ــاً. لك ــول جازم ــتطيع الق ــاء، ال أس ــة اإلنش ــا يف مرحل رمّب
مــن طــرف الدولــة يجــب أْن يكــون هكــذا و أْن يكــون كــام 

ــي(  ــل.” )محام ــال مقاب ــة ب ــات الصحّي الخدم

ــات  ــز الخدم ــل مراك ــكل أفض ــون بش ــة يعلم ــو املحكم أخصائي
االجتامعيّــة / مراكــز االستشــارات األرسيــة و يـُـرى أنّهــم يؤمنــون 
ــون  ــة يقابل ــو املحكم ــن أخصائي ــات. ولك ــذه املؤسس ــدة ه بفائ
ــذه  ــالق ويف ه ــوى الط ــدء دع ــد ب ــا بع ــة م ــن يف مرحل الزوج
الفــرتة يفّكــرون أنّــه فــات األوان عــىل اقناعهــم بأخــذ استشــارة 

ــزواج. ــاذ ال ــز إنق لتحفي

“ال يحــدث أْن نوّجــه األشــخاص، ألنّهــم عندمــا يأتــون إلينــا 
ــا  ــه عندم ــرة، ألنّ ــا متأخ ــوا إليه ــي وصل ــة الت ــون النقط تك
ــد أشــهروا الســيوف ضــد  ــن ق ــون الطرف ــوى يك ــع الدع تُرف
بعضهــم البعــض، أنــت رفعــت عــّي دعــوى طــالق، فعلــت 
كــذا و كــذا.. و عندمــا تدخــل العائــالت عــىل الحلبــة يكــون 
ــه ميكنهــم  ــد أنّ ــي أعتق ــض بعــض األشــياء صعــب، لكّن تعوي
أْن يــروا مســاعدة أكــر قبــل أْن تنتقــل الدعــوى إىل املحكمــة 

ــل رفــع الدعــوى.” )مــريّب( أو قب

“مراكــز استشــارة العائلــة كانــت موجــودة مــن قبــل، ال 
ــن أّن  ــي ال أؤم ــدة، لكّن ــت جدي ــدة، ليس ــا جدي ــد أنّه أعتق
ــزواج.  ــار ال ــد انهي ــذات عن ــاك بال ــم توجيههــم لهن ــاس يت الن
يــا ليتهــم يتوّجهــوا أكــر إىل هنــاك، لرمبــا عنــد ذلــك ال 
ــاً  ــذا أيض ــالق ه ــدوث الط ــدم ح ــن لع ــالق. لك ــدث ط يح

رشط: تثقيــف العائــالت!.” )خبــر خدمــات إجتامعيــة(

و  الخدمــات  هــذه  بفائــدة  يعتقــدون  املحكمــة  أخصائيــو 
ــه  ــد أنّ ــة. يُعتق ــورة تطّوعيّ ــاً بص ــا متام ــتفادة منه ــون االس يقرتح
ــى. ــال معن ــات ب ــذه الخدم ــتصبح ه ــارة، س ــرض االستش ــد ف عن

“يف فــرتة الطــالق ال ُيعطــى دعــم، إْن رغــب الشــخص فهنــاك 
لــوزارة األرسة والشــئون  الّتابــع  العائلــة  مركــز استشــارة 
االجتامعّيــة و السياســّية وهــو مّجــاين، هــذا موجــود يف 
حــال طلبهــم. ولكــن هــذه األشــياء يجــب أْن تجــري تحــت 
أســاس الرغبــة، فليــس هنــاك فائــدة إْن تــم أخــذك و أنــت 
ــة( ــات إجتامعي ــر خدم ــاب.” )خب ــب بالّذه ــك ال ترغ ال نفس
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امــن خــالل البحــث عــن أســباب الطــالق يف تركيــا دراســة مراحــل 
تكــون و تطويــر الــزواج، العوامــل التــي أدت اىل الطــالق وذلــك 
يف إطــار منــط قصــة وحكايــة. وقــد أحيــط يف الدراســة مبــا تعــرض 
لــه األفــراد يف مرحلــة االجــراءات القانونيــة، وســري العالقــة 
ــة،  ــة القانوني ــن الناحي ــة م ــة النهاي ــزواج يف مرحل ــا كان ال عندم
ــة  ــة باالضاف ــاة الفعلي ــة عــىل الحي ــريات املامرســات القانوني وتأث
اىل أســباب الطــالق. تــم تثبيــت نــص القانــون واملشــاكل الواقعــة 
ــراد يف إطــار  ــم تجــارب األف ــة مــن خــالل تقيي ــاة العملي يف الحي
ــم  ــن ه ــن” الذي ــذي القوان ــل “منف ــن قب ــة م ــة القانوني العملي
ــم  ــىل اقرتاحاته ــول ع ــاً، فالحص ــق أيض ــة للتطبي ــات الفاعل الجه
ــع املراحــل  ــة اىل  دراســة جمي لتحســن الوضــع الحــاىل. باالضاف
ــهم يف  ــاة واىل أنفس ــن اىل الحي ــراد املطلق ــر األف ــة نظ ــن وجه م
الفــرتة التــي بعــد الطــالق،و ســري العمليــة منــذ حــدوث الطــالق 

ــا بعــد الطــالق. ، اىل الوضــع املوجــود حالي

ال ميكــن وصــف األســباب والعوامــل املؤديــة اىل الطــالق بحادثــة 
ــن أن  ــم م ــىل الرغ ــادراً؛ ع ــارشة إال ن ــة مب ــط بطريق ــدة فق واح
الطــالق هــو ظاهــرة تتحقــق كحادثــة تطــورت مــع تراكــم 
ــزواج  ــاراً مــن الفــرتات األوىل مــن ال املشــاكل التــي ظهــرت اعتب
ــي أصبحــت  ــا مبــرور الزمــن فوقعــت بالواقعــة الت مــع وتجمعه
“النقطــة األخــرية لفيضــان الــكأس”. عــدم معرفــة االزواج بعضهم 
البعــض مبــا فيــه مــن فــرتة كافيــة خــالل الفــرتة الســابقة للــزواج 
ــدم  ــس ع ــالق. لي ــرة الط ــباب لظاه ــم األس ــن أه ــد م ــو واح ه
ــه  ــا في ــزواج مب ــل ال ــم البعــض قب ــىل بعضه ــارف األطــراف ع تع
الكفايــة مرتبطــاً بعــدم كفايــة الفــرتة التــي مضــت بــن التعــارف 
وعقــد الــزواج فقــط، بــل هــو مرتبــط بعــدم قضــاء األطــراف مــع 
بعضهــم البعــض وقتــاً كافيــاً ميكِّنهــم مــن فهــم ومعرفــة خصائــص 
نظرهــم  ووجهــات  عائالتهــم،  وهيــاكل  الشــخصية،  بعضهــم 
للحيــاة املســتقبلية أيضــاً. يــؤدي عــدم وجــود فكــرة كافيــة لــدى 
األفــراد حــول توقعــات أنفســهم وكــذا توقعــات مــن يرغبــون يف 
إقامــة العالقــة الزوجيــة معــه مــن الــزواج، وكذلــك التناقضــات 
ــاكل  ــع املش ــة م ــة الزوجي ــدء العالق ــات اىل ب ــن التوقع ــي ب الت
ــتهدفة  ــة املس ــات التوعي ــام بدراس ــاعد القي ــد يس ــة. ق املحتمل
إلزالــة الضغــوط العائليــة وكذلــك الضغــوط املجتمعيــة عــىل أن 
ــة،  ــه الكفاي ــا في ــزواج مب ــد ال ــل عق ــم قب ــراد أزواجه يعــرف األف
كــام يعطيهــم فرصــة التخــاذ قــرارت أكــر صحيــة حــول تأســيس 
ــة. ومــع ذلــك مــن املهــم جــداً االســتدامة عــىل  العالقــة الزوجي

ــزواج ىف ســن مبكــر. ــع ال ــة ملن ــة بصــورة قوي السياســات العام

الحــاالت التــي تأخــذ مكانهــا يف الصفــوف الخمســة األوىل فيــام 
بــن املشــاكل التــي تعــرض لهــا األفــراد املطلقــن خــالل عالقتهــم 
ــة /  ــة املحيط ــيئة والبيئ ــادات الس ــف والع ــي العن ــة ه الزوجي
االقــارب والعالقــة العاطفيــة والحيــاة الجنســية. عــىل الرغــم مــن 
أن هــذه املــربرات 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 معــاً.                          

وأمــا يف مــربرات األفــراد للطــالق، فياخــذ تدخــل البيئــة املحيطــة 
/ االقــارب يف حياتهــم الزوجيــة، والعالقــة العاطفيــة التــي بينهــام 
اكــر مــربرارن فيــام بــن مــربرات الطــالق. وتتبــع هــذه املــربرات 
واألســباب الخيانــة والقضايــا االقتصاديــة والعنــف. كــام ان حالــة 
إنهــاء العالقــة الزوجيــة بســبب عــادات الــزوج الســابق او عادتــه 
ــا  ــاً. وأم ــرش أيض ــر منت ــي أم ــم ه ــاة او القي ــط الحي ــه، ومن نفس
ــراد،  ــن األف ــام ب ــالف املعتقد/املذهــب في ــالف الســن، واخت اخت
ومــربرات الــزواج مــن القريــب فيــأيت هــذا النــوع مــن األســباب 
ــؤدي اىل  ــي ت ــاالت الت ــن الح ــرية م ــوف االخ ــل يف الصف والعوام
ظاهــرة الطــالق. تشــري الفحوصــات عــىل أســاس الجنــس اىل أن 
ــا الرجــال  ــف، وأم ــدى النســاء هــو العن ــر أســباب الطــالق ل أك
فأكــر أســباب الطــالق لديهــم هــي البيئــة املحيطــة / االقــارب. 

العامــل األســايس يف العالقــات الزوجيــة التــي حدثــت فيهــا 
ظاهــرة الطــالق بســبب البيئــة املحيطــة / االقــارب هــو تدخــل 
ــة  ــل األم يف العالق ــوص تدخ ــىل الخص ــل وع ــرأة او الرج أرسة امل
الرجــال اىل عــدم احــرتام زوجتــه الســابقة  الزوجيــة. يشــري 
ــه يف  ــه عــىل الخصــوص يف نطــاق أســباب الطــالق ومربرات ألرست
حــن أن النســاء يذكــرن أكــر مــا يذكــرن تدخــل أرسة أزواجهــن 
الســابقن يف العالقــة الزوجيــة. كثــري مــا يواجــه هــذا النــوع مــن 
املشــاكل خصوصــاً يف العائــالت التــي تعيــش كاألرس الكبــرية. 
ومــع ذلــك أن عالقــة املــرأة مــع أرستهــا موضــوع للنقــاش أيضــاً. 
ــن  ــرأة م ــال امل ــدم انفص ــا ع ــة بأنه ــذه الحال ــل ه ــرّف الرج يع
ــدة يف  ــها مقيّ ــرأة بنفس ــّس امل ــام تح ــة، بين ــورة كامل ــا بص أرسته
ــامل  ــوي األع ــن ان تحت ــد م ــبب الب ــذا الس ــوع. وله ــذا املوض ه
ــة  ــاة الزوجي ــق بالحي ــام يتعل ــة في ــة الجاري ــة والتعليمي التدريبي
ليــس األزواج فقــط بــل األقــارب مــن الدرجــة األوىل أيضــاً مثــل 

ــة . ــزوج و الزوج ــدي ال وال

نتيجــة  التــي حدثــت  الطــالق  الســبب األســايس يف ظواهــر 
العالقــة العاطفيــة هــو فقــدان الحــب املتبــادل. يجعــل الحرمــان 
مــن الحــب او نقــص الحــب اعتبــاراً مــن بــدء العالقــة الزوجيــة، 
والعالقــات الزوجيــة التــي متــت إقامتهــا عــىل عــدم املحبــة مــع 
ــة، انجــاب األطفــال،  ــة القريب ــة )البيئ تأثــريات العوامــل الخارجي
ــل  ــاً تجع ــزل( أيض ــي يف املن ــؤوليات الت ــف واملس ــم الوظائ تقاس

ــه.   الطــالق أمــراً محتومــاً ال مفــر من

تعــرض النســاء املطلقــة خصوصــاً للعنــف النفــيس وبتعبــري آخــر 
للعنــف اللفظــى  هــو حالــة منتــرشة يف ظواهــر الطــالق. ولكــن 
ــت  ــالق ليس ــربرات للط ــباباً وم ــون أس ــي تك ــف الت ــواع العن أن

ــب  ــلوكيات تخري ــاك س ــد هن ــل توج ــط؛ ب ــك فق ــدودة بذل مح
الســالمة الجســدية تكــون ســبباً للطــالق أيضــاً. عندمــا يتــم 
تحليــل مــربرات األزواج للطــالق بشــكل مقــارن، يشــاهد أن 
الرجــال الذيــن ميارســون العنــف يشــريون اىل هــذه القضيــة 
ــلوب  ــان بأس ــض األحي ــا يف بع ــداً، ويذكرونه ــطحية ج ــورة س بص
مــن يهتــم بهــا. ومــن ناحيــة أخــرى يالحــظ أن بعضــاً مــن 
النســاء اللــوايت تعرضــن للعنــف قــد انتظــرن مــدة طويلــة ألخــذ 
قــرار الطــالق عــىل الرغــم مــن تعرضهــن لألعــامل العنفيــة 
ــق  ــن تطبي ــد م ــاق، الب ــذا النط ــة. يف ه ــن الزوجي ــوال حياته ط
ــرض  ــي تتع ــاالت الت ــال يف الح ــكل فع ــم 6284 بش ــون برق القان
النســاء فيهــا للعنــف داخــل األرسة وذلــك مــن حيــث متكينهــن 
مــن الحفــاظ عــىل حقوقهــا النفســية والجســدية، كــام البــد مــن 
ــن  ــالق م ــة الط ــاء عملي ــح أثن ــاطة والتصال ــة الوس ــدم محاول ع

ــن.  ــذي القوان ــل منف قب

ــي يف  ــباب الت ــن األس ــن ب ــر م ــالق يظه ــر للط ــبب آخ ــاك س هن
العمــل.  االقتصاديــة وحيــاة  باملشــاكل  يرتبــط  املرتبــة األوىل 
تحمــل الزوجــة عــبء األمــور االقتصاديــة يف الحــاالت التــي 
ــون يف أعــامل منتظمــة.  ــن او ال يعمل ــا عاطل يكــون االزواج فيه
ــام الرجــل مبســؤولياته ووظائفــه  ــي عــدم قي ــة تعن وهــذه الحال
ــا  ــر هن ــري آخــر تظه ــريٍ مــن النســاء، وبتعب ــة عــدٍد كب مــن ناحي
الناحيــة االجتامعيــة. وأمــا  األدوار املنســوبة إىل االزواج مــن 
ــم  ــة بزوجاته ــي مرتبط ــوع فه ــذا املوض ــال يف ه ــادات الرج انتق
الســابقة حيــث مل تكــن مقتصــدة، وكانــت طالبــة للمزيــد دامئــاً. 
وباالضافــة اىل ذلــك يذكــر فيــام بــن األســباب والعوامــل املؤديــة 

ــل   ــه بالعم ــزوج لزوجت ــامح ال ــدم س ــالق ع اىل الط

املســئوليات داخــل املنــزل هــي مجــال آخــر يتــم تعريفهــا مــن 
قبــل النســاء والرجــال بأنهــا كانــت مــربرات للطــالق أيضــاً، ولكــن 
ــون  ــد يك ــض. ق ــا البع ــن بعضه ــف م ــربرات تختل ــباب وامل األس
ــرات  ــال تظاه ــن، وانفص ــن الجنس ــة ب ــري االجتامعي ــري املعاي تأث
قوالــب التقاســم للعمــل داخــل املنــزل التــي تنــص عليهــا هــذه 
املعايــري مــن ناحيــة املــرأة والرجــل هــو أكــر األســباب األساســية 
يف هــذا االختــالف. يتوقــع الرجــال مــن النســاء ان يتحملــن 
جميــع املســؤوليات والوظائــف املتعلقــة بالصيانــة والرعايــة 
املنزليــة، يف حــن أن النســاء ينظــرن مــن أزواجهــن الدعــم 
ــؤوليات  ــامل واملس ــذه األح ــوع ه ــم يف موض ــاند والتقاس والتس
ــاة الزوجيــة.  ــاء الحي ــد اىل األرسة أثن خصوصــاً بعدمــا انضــم الول
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 باألعــامل 
ــن  ــال الذي ــا الرج ــك. وأم ــا اىل ذل ــالت وم ــل التعدي ــة مث املنزلي
ــدون  ــذا الســبب فينتق ــة له ــم الزوجي ــاء حياته يشــريون اىل إنته
ــخ  ــامل الطب ــن بأع ــدم قيامه ــوع ع ــابقة يف موض ــم الس زوجاته

ــام  ــاهم القي ــد يس ــد. ق ــة الول ــة رعاي ــل يف قضي ــف، اق والتنظي
ــاء  ــال النس ــو الرج ــالد نح ــاء الب ــع أنح ــة يف جمي ــامل التوعي بأع
ــط  ــل تأســيس الراب ــك قب ــة وذل ــاألدوار االجتامعي ــق ب ــام يتعل في
الزوجــي، وأثنــاء الحيــاة الزوجيــة يف حيــاة األفــراد ضمــن حيــاة 

ــة. ــليمة وصحي ــة س أرسي

قــد تــم خــالل الدراســة القيــام بإجــراء املقابــالت واللقــاءات مــع 
ــامم  ــري لالهت ــر واملث ــر بالذك ــن الجدي ــاً. وم ــن أيض أزواج مطلق
ــا  ــن بعضه ــة ع ــل مختلف ــباب وعوام ــرشون اىل أس ان األزواج ي
البعــض فيــام يتعلــق مبــربرات الطــالق. عــىل ســبيل املثــال 
ــة  ــة وقضي ــوع الخيان ــن موض ــاء م ــال والنس ــج الرج ــف نه يختل
ــىل  ــوا ع ــدوا أن األزواج مل يحصل ــك، يب ــة اىل ذل ــس. واضاف الجن
اتفــاق وتفاهــم يف قضيــة تدخــل البيئــة املحيطــة /االقــارب 
يف العالقــة الزوجيــة، والوضــع االقتصــادي، وموضــوع عمــل 
ــراف  ــارة األط ــباب وراء إش ــد األس ــون أح ــد يك ــاً. ق ــراد أيض األف
ــة هــو النقــص يف التواصــل وناشــئاً  اىل مــربرات وعوامــل مختلف
منهــا. ولهــذا الســبب، ميكــن القــول بــأن تفعيــل آليــات تســاعد 
املشــاكل  فيهــا  وقعــت  التــي  الحــاالت  يف  وتدعهــم  األزواج 
ــة  ــة، ومحاول ــباب مختلف ــل واس ــة لعوام ــة الزوجي ــل العالق داخ
ــة  ــة صحيح ــو طريق ــاً ه ــال متام ــل االنفص ــل قب ــالح التواص  إص
الدعــم  آليــات  اســتخدام  يســاعد  القضيــة.  هــذه   يف 
قبــل  مــن  األزواج  بــن  التــي  املشــاكل  ومعالجــة   النفــيس، 
الخــرباء املحايديــن عــىل دعــم جميــع أفــراد األرسة مــن الناحيــة 
ــد/األوالد  ــود الول ــع وج ــراف م ــود األط ــاالت وج ــية يف ح النفس

أيضــاً.

باملشــاكل  مرتبطــة  بالطــالق  املتعلقــة  األفــكار  تكــون  قــد 
والقضايــا الجاريــة يف العالقــة الزوجيــة باســتمرار، كــام قــد تظهــر 
ألســباب أخــرى وقعــت فيــام بعــُد مثــل الصعوبــات االقتصاديــة 
او الخيانة/التعــرض للخيانــة. وأمــا النقطــة املثــرية لالهتــامم فهــي 
أن عــدداً كبــرياً مــن األفــراد مل يأخــذوا قــرار الطــالق إال بعــد مي 
فــرتة طويلــة عــىل التفكــري يف الطــالق أول مــرة. قــد بــدا خــالل 
الدراســات أن عــدداً مهــامً مــن النســاء صــارت يفكــرن يف الطــالق 
ــرن  ــن انتظ ــة األوىل إال أنه ــاة الزوجي ــات الحي ــن اوق ــاراً م اعتب
مــدة طويلــة جــداً قبــل القيــام بتنفيــذ وتطبيــق هــذه القــرارات. 
يظهــر أن االعتقــاد يف تأثــري الطــالق الســلبي عــىل األطفــال لــدى 
الرجــال والنســاء معــاً يــأيت يف الصــدارة يف موضــوع تأجيــل 
القــرار املتخــذ نحــو الطــالق وعــدم تطبيقــه. النظــرة االجتامعيــة 
ــام  ــع األساســية أم ــن احــدى  املوان ــة م ــرأة املطلق خصوصــاً للم
ــتقالل  ــود االس ــدم وج ــي ع ــالق ه ــرار الط ــذ ق ــاء يف تنفي النس
ــرى، ان  ــة أخ ــن ناحي ــه. وم ــدم كفايت ــرأة او ع ــادي للم االقتص
كــون املــرأة هــي الطــرف القائــم بإنهــاء العالقــة الزوجيــة، عــىل 
ــو  ــا، ه ــي تواجهه ــع الت ــات واملوان ــع الصعوب ــن جمي ــم م الرغ

ــامم. ــري لالهت اســتنتاج مث
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مل تكــن القضايــا القانونيــة مثــل تقاســم املمتلــكات، والتعويضــات 
ــة  ــرار الطــالق بالنســبة لغالبي ــة مانعــة ألخــذ ق ــة والوالي والنفق
ــط هــذه  ــالت معهــم. ميكــن رب ــم إجــراء املقاب ــن ت ــراد الذي األف
الحالــة بالوضــع املضنــن الــذي يتعــرض لــه األفــراد طــوال 
حياتهــم الزوجيــة عندمــا يأخــذون قــرار الطــالق. عــىل الخصــوص 
ــذا  ــذ ه ــاوض، بأخ ــالق بالتف ــدون الط ــن يري ــوم األزواج الذي يق
ــات للحــد األدىن مــن بعضهــم البعــض  ــن يف الطلب القــرار مفكري
ألجــل تقــدم مرحلــة الطــالق رسيعــاً. أمــا بالنســبة لبعــض 
ــة والتعويضــات وتقاســم  ــع النفق ــن مل يكــن ملواضي ــراد الذي األف
املمتلــكات التــي ميكــن التعبــري عنهــا بأنهــا ماليــة املحــور تأثــري 
عــىل أخذهــم قــرار الطــالق فلــم تكــن هنــاك بالفعــل أيــة 
ــة لــألزواج الســابقن. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد  موجــودات مادي
ــاع زوجاتهــم يف موضــوع  ــان إقن يحــاول الرجــال يف بعــض األحي
عــدم طلبهــن أي يشء مــادي منهــم او يحاولــون الغضــط عليهــن 
حــول ذلــك جاعلــن قــرار طالقهــم موضوعــاً للتصفــق واملســاومة. 
ــي  ــة الت ــا القانوني ــال يف صــدارة القضاي ــة األطف ــة والي ــأيت قضي ت
ــي  ــاالت الت ــف يف الح ــد أكتش ــالق. ق ــرار الط ــىل ق ــري ع ــا تأث له
ــال، ويفكــرون يف عــدم  ــة األطف ــن والي ــا كال الطفري ــب فيه يطال
ــوا عــن قــرار الطــالق او توقفــوا  ــة لهــم أنهــم تخل إعطــاء الوالي

ــذه اىل حــن.  عــن تنفي

 مرحلــة تطبيــق قــرار الطــالق وتنفيــذه فــرتة صعبــة للغايــة مــن 
ناحيــة الرجــل وكــذا مــن ناحيــة املــرأة أيضــاً، كــام أنهــا مرحلــة 
ــي  ــا برسعــة. يكــون األزواج يف هــذه املراحــل الت ــب امتامه تتطل
تتكــون فكــرة الطــالق مــع مــرور الزمــن فتنضــج فيهــا، وتصبــح 
ــل  ــل وتص ــٍد ال يتحم ــت اىل ح ــي وقع ــلبيات الت ــاكل والس املش
إىل مســتويات ال تطــاق، ال يبقــى لديهــم اعتقــاد يف تســوية 
ــة  ــات البيئ ــح تعليق ــد تصب ــل وق ــا، ب ــة وال إميــان بتعديله العالق
القريبــة وتوجيهاتهــا مؤثّــرة عــىل قراراتهــم. وأمــا خدمــات 
ــدد  ــا إال ع ــل عليه ــي ال يحص ــية الت ــارة النفس ــم واالستش الدع
ــي يف صــورة املســاعدة النفســية نحــو  ــراد فه ــن األف محــدود م
ــري اســتدامة  ــة لتوف ــات مقدم ــن أن تكــون خدم ــرد فضــالً م الف
الحيــاة الزوجيــة. يكــون يف هــذا النطــاق قيــام مراكــز الخدمــات 
االجتامعيــة بتقديــم خدمــات االستشــارة نحــو العالقــة الزوجيــة 
ــة  ــاة الزواجي ــاء الحي ــذا أثن ــي وك ــط الزوج ــيس الراب ــل تأس قب
ــز  ــة وتعزي ــاً، مســاعداً عــىل تقوي مبشــاركة الرجــال والنســاء مع
التواصــل داخــل العالقــة الزوجيــة، وعــىل تنفيــذ األفــراد لحظــات 

ــاً. ــم بشــكٍل أكــر صحي أزماته

قــد قــام حــوايل نصــف األفــراد الذيــن تــم إجراءاملقابــالت معهــم 
ــن  ــارشة م ــهم مب ــالق بأنفس ــة الط ــات، مبراجع ــاق الدراس يف نط
ــوا  ــن مل يتول ــراد الذي ــة العظمــى مــن األف دون املحامــي. الغالبي
محاميــاً، خصوصــاً األفــراد مــن املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي 
ــة  ــر إيجابي ــون أك ــوى تك ــة الدع ــأن نتيج ــد ب ــض تعتق املنخف

بالنســبة اليهــم لــو كان لديهــم محامــي. عــىل الخصــوص مل 
تتطلــب بعــض النســاء أثنــاء الطالقــة مــن أزواجهــن إال طلبــات 
ــبب  ــا س ــدم. أم ــتوى الع ــا يف مس ــن اعتباره ــة ميك ــة للغاي ضئيل
ــزوج يف  ــزاع مــع ال هــذا الوضــع األســايس هــو عــدم التعــرض لن
القضايــا القانونيــة. قــد لوحــظ أن القضــاة يقومــون يف التطبيــق 
بتوجيــه األفــراد مــن قســم املســاعدة القانونيــة لنقابــة املحامــن 
عنــد الحاجــة، كــام شــوهد مــن ناحيــة أخــرى أن األفــراد الذيــن 
ــراد  ــن األف ــن ب ــة م ــة املجاني ــاعدة القانوني ــىل املس ــوا ع حصل
الذيــن أجريــت املالقــات معهــم ليســوا إال حــدداً محــدوداً. البــد 
ــة  ــم القانوني ــات الدع ــوع آلي ــات يف موض ــم املعلوم ــن تقدي م
ــاً عــىل الخصــوص بالنســبة  ــر مفهوم ــر واضحــاً وأك ــة أك بطريق

ــض.  ــي املنخف ــتوى التعليم ــراد ذوي املس لألف

ــه يف جلســة واحــدة عــىل  تنتهــي حــاالت الطــالق املفــاوض علي
ــل  ــون مراح ــط. تك ــىل التوس ــهٍر ع ــرتة ش ــتمر لف ــوم، وتس العم
الطــالق املفــاوض عليــه التــي تنتــج املحكمــة يف جلســة واحــدة، 
أقــّل إرضاراً واضنانــاً مــن ناحيــة األفــراد. تطــول الدعــوى يف 
ــتمر  ــد تس ــات، وق ــه اىل 5-6 جلس ــازع في ــالق املن ــاالت الط ح
ــول  ــد تط ــل وق ــف ب ــنة ونص ــنة او س ــدة س ــوى مل ــة الدع غالبي
ــاء العمــل للمحاكــم  ــك قــد زادت أعب اىل مــدة ســنتن. ومــع ذل
األرسيــة بشــكل ملحــوظ خــالل العــرش الســنوات األخــرية. عــدد 
الدعــوى لــكل قــاض مــن القضــاة هــو 1858 دعــوى عــىل 
ــداد  ــام 2013. تشــري هــذه األع ــن ع ــاراً م ــك اعتب التوســط وذل
اىل أن طــول مــدة املحكمــة ليــس ســببه الوحيــد هــو النزاعــات 
ــاك  ــت هن ــس الوق ــل ويف نف ــط، ب ــراد فق ــن األف ــع ب ــي تق الت

ــاً.  ــك أيض ــري يف ذل ــم تأث ــىل املحاك ــي ع ــل الت ــاء العم ألعب

ميكــن القــول يف معظــم الحــاالت بأنــه كلــام طالــت فــرتة الطــالق 
كلــام تزيــد العــداوة والبغضــاء لألفــراد ضــد بعضهــم البعــض، وأن 
األطفــال يســتخدمون كوســيلة ضغــٍط يف املحاكــم بغايــة تعزيــز 
اليــد، وتظهــر هنــاك فيــام بعــد الطــالق فــرتة تحــول دون األفــراد 
ــد  ــدم تحدي ــكل ع ــة. يش ــة وظيفي ــراء عالق ــوا بإج ــن أن يقوم م
ــالل  ــة خ ــال رعاي ــد ب ــاء الول ــاة، وبق ــرتة املقاض ــالل ف ــة خ الوالي
ــوع  ــا وق ــن الزوجــن مشــاكل خطــرية. أم ــذي ب ــرصاع ال ــرتة ال ف
النســاء اللــوايت ال توجــد لديهــن مــوارد الــزرق يف صعوبــات 
ماليــة خــالل فــرتة املقاضــاة التــي تســتمر ملــدة طويلــة بســبب 
ــب  ــو جان ــدة فه ــك امل ــالل تل ــة خ ــىل النفق ــن ع ــدم حصوله ع
ــون  ــد يك ــام ق ــالً. ك ــتمرة طوي ــم املس ــاكل املحاك ــن مش ــر م آخ
مــن املمكــن تعــرض املــرأة أكــر لجميــع أنــواع العنــف والشــدة 
مــع طــول فــرتة املحاكمــة يف دعــوى الطــالق يف عالقــات زوجيــة 
ــبة  ــايل بالنس ــات املث ــدد الجلس ــف. ع ــامل العن ــا أع ــة فيه واقع
لغالبيــة املنفذيــن للقاونــن يف حــاالت الطــالق املنــازع فيــه هــو 
جلســتان او ثــالث جلســات وفــرتة املحاكمــة غــري املتجــاوزة ملــدة 

6-12 شــهراً.

ــة يف الصــدارة يف  عــىل الرغــم مــن عــدم اخــذ املســائل القانوني
ــد  ــراد ق ــن األف ــري م ــالق؛ إال أن الكث ــرار الط ــم بق ــة الحك مرحل
واجهــوا القضايــا القانونيــة مــع القيــام مبراجعــة املحكمــة ألجــل 
الطــالق. قــد وجــد حــوايل نصــف األفــراد الذيــن أجريــت معهــم 
ــد  ــة، ووج ــة والنفق ــا الوالي ــامل قضاي ــدول األع ــالت يف ج املقاب

ــكات. ــض وتقاســم املمتل ــع التعوي ــل مواضي عــدد أق

ــل النســاء  ــع مــن قب ــا يتوق ــة عــىل م ــارة موضــوع النفق ــم إث تت
ومــن قبــل األفــراد الــذي لديهــم األطفــال أكــر. كــام أن تطبيــق 
ــاين  ــي يع ــة الت ــا القانوني ــر القضاي ــن أك ــد م ــو واح ــة ه النفق
ان  األحيــان  مــن  كثــري  يف  يالحــظ  املطلقــون.  األفــراد  منهــا 
ــبب  ــك بس ــات وذل ــات بعيــدة لتلبيــة الحوائــج واملتطلب النفق
ــرارات  ــايل او ق ــه امل ــة وضع ــع النفق ــذي يدف ــرف ال ــاء الط إخف
دفــع النفقــة املتخــذة مــن دون أخــذ وضــع األفــراد االجتامعــي 
واالقتصــادي يف نظــر االعتبــار. ومــن ناحيــة أخــرى ميكــن القــول 
بــأن بعضــاً مــن النســاء لســن عــىل علــٍم مبــا فيــه الكفايــة فيــام 
ــاالت  ــة ح ــا حيال ــم تطبيقه ــي يت ــات الت ــة العقوب ــق بكيفي يتعل

ــة. ــع النفق عــدم دف

الحاجــة اىل وضــع تطبيقــات مختلفــة ألجــل  توجــد هنــاك 
الحيلولــة دون الســلوكيات واألعــامل الكيديــة مثــل حــاالت 
إخفــاء الطــرف الــذي يجــب عليــه دفــع النفقــة أموالــه بســبب 
ــا  ــل ان يدفعه ــة ألج ــا قليل ــان كميته ــة او بي ــع النفق ــدم دف ع
مبقــداٍر ضئيــٍل، وانفصالــه مــن عملــه املضمــون مــن SGK وقيامه 
بأعــامل غــري معلنــة. ومــع ذلــك ميكــن دفــع النفقــة مــن الفــرتة 
ــن  ــراد الذي ــرر األف ــة ألجــل أال يت ــل الدول ــن قب ــة م ذات الصل
ــع  ــه دف ــذي علي ــا مــن الطــرف ال ــم تحصيله ــة ث يأخــذون النفق
ــد  ــوع تحدي ــطاس يف موض ــار وقس ــع معي ــام أن وض ــة. ك النفق
النفقــة بتأســيس نظــام مثــل نظــام وضــع الريبــة، قــد يخــرج 
القضيــة مــن مبــادرة القــايض. كــذا يكــون مــن املفيــد مســاعدة 
ــة أيضــاً  ــن النفق ــة خارجــة ع ــن املســاعدات االجتامعي ــرأة م امل
ــن  ــة ناشــئاً م ــع النفق ــدم دف ــي يكــون ســبب ع يف الحــاالت الت

ــل. ــرادات للطــرف املقاب ــص اإلي نق

الواليــة هــي قضيــة قانونيــة كثريمــا تكــون عــىل جــدول األعــامل 
بالنســبة للذيــن كانــوا متزوجــن لفــرتة أطــول مــن خمــس 
ســنوات، والعائــالت التــي لديهــا األطفــال. بشــكل عــام الوالــدان 
األطفــال خصوصــاً  بإبقــاء  القاضيــة  القــرارات  عــن  راضــون 
الصغــار ســناً منهــم والبنــات مــع أمهاتهــم. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــبة  ــة بالنس ــة مقلق ــة قضي ــة املالي ــن الناحي ــال م ــة األطف رعاي
لبعــٍض مــن األمهــات. ولهــذا الســبب، مقــدار النفقــة، واآلليــات 
ــر  ــو أم ــم ه ــكل منتظ ــة بش ــع النفق ــق بدف ــام يتعل ــة في الرقابي
مهــم للغايــة بالنســبة األمهــات. يشــري القامئــون بتنفيــذ القوانــن 
ــاً  ــة مع ــة والنفق ــل نظــام الوالي ــة تفعي يف هــذا اإلطــار اىل أهمي

ــٍد.  بشــكل جي

أمــا عــدم الســامح للطــرف الــذي مل يحصــل عــىل الواليــة برؤيــة 
األطفــال فهــو وجــه آخــر مــن املعــاودة واإليــذاء يواجــه يف نطــاق 
ــون مــن هــذه املشــكلة  ــن يعان ــاء هــم الذي ــة. اآلب ــة الوالي قضي
عــىل الخصــوص. لهــذا الســبب، مــن كان الطــرف الحاصــل عــىل 
الواليــة فالبــد مــن املتابعــة مــن قبــل الخــرباء يف مجــال الخدمــات 
ــا مل  ــك عندم ــال ذل ــات حي ــق العقوب ــة، وينبغــي تطبي االجتامعي

يتــم القيــام بإيفــاء الــرشوط الالزمــة.

قــد أكتشــف أن الغالبيــة العظمــى مــن األفــراد املطلقــن مل 
يقومــوا بطلــب التعويضــات. كثريمــا يكــون طلــب التعويــض 
عــىل جــدول األعــامل العائــد لألفــراد الذيــن تحــت ســن 34 مــن 
ــة  ــن هــم مــن مســتويات املــدارس الثانوي ــراد الذي العمــر، واألف
والتعليــم العــايل، والذيــن ال يوجــد لديهــم األطفــال خــالل مراحل 
املحاكمــة. ميكــن ربــط كــرة الطلــب يف موضــوع النفقــة وتقاســم 
ــي  ــتوى التعليم ــن املس ــراد م ــدى األف ــض ل ــكات والتعوي املمتل
العــايل بالقيــاس اىل األفــراد الذيــن هــم مــن املســتوى التعليمــي 
ــع  ــه بوض ــة او برط ــل القانوني ــول املراح ــي ح ــض بالوع املنخف
ــض يف  ــب التعوي ــا يطل ــادي. كثريم ــي واالقتص ــراد  االجتامع األف
حــاالت الطــالق املنــازع بســبب “االضنــان” يف مراحــل املقاضــاة. 
ــن مل  ــض او الذي ــب التعوي ــون بطل ــن ال يقوم ــراد الذي ــربر األف ي
يأخــذوه عــىل الرغــم مــن اصــدار الحكــم يف ذلــك موقفهــم هــذا 
بعــدم قــدرة الطــرف املقابــل مــن ان يقــوم بدفــع هــذا الطلــب 
مــن الناحيــة املاليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، األفــراد الذيــن كلفــوا 
بدفــع التعويــض ومعظمهــم مــن الرجــال يعتقــدون أن تكاليــف 
التعويضــات وعوضهــا تفــوق أوضاعهــم املاليــة بكثــري. كــام أنــه 
توجــد هنــاك تعلقيــات يف نظــام التعويضــات املعنويــة مــن 
ــاً  ــم خصوص ــوا األرضار بأزواجه ــن ألحق ــراد الذي ــف األف أن تكلي
ــة  ــات ضئيل ــى املــادي والروحــي بدفــع تعويضــات يف كمي باملعن
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــادل. وم ــس بع ــر لي ــة أم ــة متثيلي ــغ قليل ومبال
اصــدار الحكــم بدفــع التعويــض عــىل أســاس نهــج العيــوب يؤدي 
باألطــراف اىل ترصفــات وســلوكيات نحــو اتهــام بعضهــم البعــض 
بالعيــوب والقصــور. عــدم وجــود معيــار معــن وقســطاس واضــح 
ــة أيضــاً،  ــة النفق ــر يف قضي ــو األم ــام ه ــض ك يف موضــوع التعوي
هــو أمــر معــرض لالنتقــادات مــن قبــل املنفذيــن للقوانــن ومــن 
قبــل الخــرباء. ولهــذا الســبب، ميكــن التفكــري يف تعريــف مبالــغ 

التعويضــات بشــكل واضــح. 

تقاســم املمتلــكات عــىل الرغــم مــن قلــة طلبــه، إال أنــه يطلــب 
ــراد  ــايل، واألف ــم الع ــي التعلي ــل خريج ــن قب ــوص م ــىل الخص ع
ســنوات،  خمــس  مــن  أقــل  زواجهــم  مــدة  كانــت  الذيــن 
والذيــن ال يوجــد لديهــم األطفــال. عــدم وجــود أي مــال او 
ــدى األفــراد ميكــن اخضاعــه لنظــام األمــوال هــو مــن  ــك ل ممتل
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ــات  ــن الطلب ــوع م ــذا الن ــم به ــدم قيامه ــية لع ــباب األساس األس
مــن بعضهــم مــن البعــض. ومــن وجهــة أخــرى، قــد لوحــظ أن 
ــة  ــم الزوجي ــاء عالقته ــون يف إنه ــراد يرغب ــن األف ــرياً م ــدداً كب ع
ــن  ــون م ــك ال يطلب ــاكل فلذل ــن املش ــد أدىن م ــع ح ــة وم برسع
ــاً  ــت أن بعض ــد ثب ــك ق ــع ذل ــة. وم ــات مالي ــة طلب ــم أي أزواجه
مــن الرجــال الذيــن ميلكــون امــواالً يخفــون موجوداتهــم املاليــة 
ــن  ــم اىل اآلخري ــل امواله ــون بنق ــالق، ويقوم ــة الط ــالل مرحل خ
ــاهد  ــذا يش ــالق. ك ــوى الط ــل دع ــامئهم قب ــىل أس ــجيلها ع وتس
أن املــرأة تتعــرض للصعوبــات أثنــاء دعــوى الطــالق يف موضــوع 
ــؤدي اىل  ــة ت ــة، وأن هــذه الحال ــا املالي ــات موجــودات زوجه اثب

ــة. ــدة املحاكم ــل م تطوي

ــاً  ــالق أيض ــة الط ــي يف قضي ــة الت ــح القانوني ــة اللوائ ــت دراس مت
ــاك  ــت هن ــد حدث ــة يف نطــاق هــذه الدراســة. لق بصــورة مفصل
ــا  ــة املتعلقــة بالطــالق يف بلدن ــن املدني ــة يف القوان تغــريات ثوري
وذلــك بقبــول القانــون املــدين الــرتيك بتاريــخ 1926 ورقــم 743. 
التغيــريات األكــر إثــارة للدهشــة هــي أن دعــاوى الطــالق بــدأت 
ــن  ــة ع ــة الزوجي ــاء العالق ــتقلة، وإنه ــم مس ــام محاك ــع أم تراف
ــق  ــىل ح ــاً ع ــاء أيض ــول النس ــا، وحص ــة وبقراره ــق املحكم طري
الطــالق بشــكل متســاوي، والحيلولــة دون الطــالق التعســفي 
يف  أدىن  حــدود  اىل  الطــالق  أســباب  بتنزيــل  عليــه  والقضــاء 

ــون.  القان

تــم الحفــاظ عــىل التنظيــامت التــي تبناهــا القانــون املــدين برقــم 
743 مــن حيــث أســباب الطــالق، يف القانــون املــدين الــرتيك برقــم 
4721 كــام هــي مــع التغيــريات الواقعــة فيــه بتاريــخ 1988. كام 
ــا  ــزام بأســباب الطــالق املنفصــل بعضه ــم يف هــذا اإلطــار االلت ت
عــن البعــض يف شــكل األســباب الخاصــة واألســباب العامــة. ووفقاً 
ــل،  ــد القت ــا، قص ــي الزن ــالق ه ــة للط ــباب الخاص ــذا إن األس له
التعامــل الــيسء للغايــة، الســلوك املخــل بالكرامــة، ارتــكاب 
ــا األســباب العامــة  ــرتك. أم ــة بالــرشف، ال ــاة املخل الجرميــة، الحي
فهــي إنهيــار الرابــط الزوجــي واهتــزازاه مــن األســاس، والطــالق 

املفــاوض عليــه، واالفــرتاق الفعــي.

ــا يف  ــم تطبيقه ــي يت ــة الت ــات العملي ــر اىل يف املامرس ــد النظ عن
ــاوى الطــالق املرافعــة  ــدوا أن %90 مــن دع ــت الراهــن يب الوق
تســتند اىل ســبب انهيــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس فثبــت أن 
فصــل أســباب الطــالق اىل األســباب الخــاص واألســباب العامــة مل 
ــة مــن أن ســبب  ــى بعــُد فعــالً. تنشــأ هــذه الحال ــه معن ــق ل يب
ــدأ يحتــوي عــىل جميــع  ــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس ب انهي
أنــواع الظواهــر )الزنــا، التعامــل الــيسء للغايــة واملخــل بالكرامــة، 
الــرتك ومــا اىل ذلــك( التــي ميكــن ان تكــون أســباباً للطــالق فيــام 
بــن االزواج. انطالقــاً مــن النظــر يف هــذا الوضــع الفعــي، يــوىص 
بالقضــاء عــىل هــذا االنفصــال بــن األســباب اىل األســباب الخــاص 

ــق  ــن طري ــاطة ع ــر بس ــم أك ــدار تنظي ــة، واص ــباب العام واألس
ــاق اىل  ــالق يف النط ــباب الط ــف أس ــون تصني ــوين. يك ــري قان تغي
ــاوض،  ــع التف ــط الزوجــي مــن األســاس، والطــالق م ــار الراب انهي
وعــدم تأســيس الحيــاة املشــرتكة وتحديدهــا بهــا دقيقــاً ومصيبــاً. 

ميكــن لــكل زوج معيــب او غــري معيــب ان يقــوم برفــع دعــوى 
الطــالق مســتنداً اىل ســبب انهيــار الرابــط الزوجــي مــن األســاس 
ــة مــن املــادة 166 مــن  املنظــم يف الفقــرة األوىل والفقــرة الثاني
القانــون املــدين. ولكــن يوجــد يف املــادة الســابق ذكرهــا تنظيــٌم 
يوفــر للــزوج املدعــى عليــه الــذي هــو أقــل معيبــاً برفــض )رد( 
الدعــوى اذا تــم رفــع الدعــوى مــن قبــل الــزوج املعــدي الــذي 
ــذي يف  ــزوج ال ــق أن ال ــت يف التطبي ــد ثب ــاً. وق ــر معيب ــو أك ه
موضــع املدعــى عليــه يقــاوم لئــال يقــع الطــالق يف دعــاوى 
الطــالق التــي تــم رفعهــا مــن قبــل الــزوج الــذي هــو أكــر معيبــاً. 
تســتند هــذه االعرتاضــات عمومــاً اىل أســباب نفســية مثــل 
االنتقــام واملعاقبــة او تســتند اىل مصالــح اقتصاديــة. يف حــن 
ــكل  ــا بش ــم انهياره ــة ت ــة زوجي ــىل عالق ــاظ ع ــة الحف أن محاول
ــن. والحــال  ــري ممك ــط غ ــب فق أســايس مســتنداً اىل ســبب العي
أن تقييــد تأثــري العيــب مــن حيــث تحديــد التعويــض املــادي او 
ــزوج  ــرتاض ال ــار اع ــدم اعتب ــط، وع ــالق فق ــة الط ــوي نتيج املعن
األقــل معيبــاً مــن أن يكــون ســبباً لــرّد دعــوى مــن دعــاوى 
الطــالق يف بالدنــا ليــس نهجــاً عــادالً، كــام هــو األمــر يف ســويرسا 

ــة.  ــة الحديث ــة القانوني ــن األنظم ــد م ويف العدي

يلتمــس يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة 166 مــن القانــون املــدين 
وجــود دعــوى للطــالق تــم رفعهــا ســابقاً فانتجــت بالــرّد ألجــل 
الحيــاة  تأســيس  اىل ســبب عــدم  بالطــالق مســتنداً  الحكــم 
ــذي  ــم ال ــذا الحك ــل ه ــل تعطي ــق ألج ــا يف التطبي ــرتكة. أم املش
يف القانــون املــدين فيتــم رفــع دعــوى للطــالق مــن قبــل الــزوج 
ــل  ــوى قب ــن الدع ــازل ع ــم التن ــالق ث ــد الط ــذي يري ــب ال املعي
ــراج رشط  ــوىص باخ ــبب، ي ــذا الس ــُد. وله ــة بع ــدأ املحاكم أن تب
ــذي  ــرُدَّت ال ــابقاً ف ــا س ــم رفعه ــالق ت ــوى للط ــن دع ــث ع البح
ــادة  ــن امل ــة م ــرة الرابع ــن الفق ــق، م ــالً يف التطبي ــل معط يجع
166 مــن القانــون املــدين. يعتــرب العيــش منفصــالً لفــرتة معينــة 
ســبباً كافيــاً ألجــل الحكــم بالطــالق كــام هــو األمــر يف األنظمــة 

ــة. ــة الحدثي القانوني

ــاالت  ــن ح ــالت األزواج م ــل وعائ ــال ب ــراف واألطف ــاين األط يع
االكتئــاب الروحيــة واالضطرابــات النفســية بســبب اســتمرار 
تكــون  للغايــة.  طويلــة  فــرتة  النــزاع  مــع  الطــالق  دعــاوى 
الوســاطة يف مرحلــة الطــالق متكِّــن األزواج مــن التفــاوض يف 
ــي  ــة، وتحم ــة القانوني ــهيل املرحل ــر تس ــة فتوف ــا القانوني القضاي
األزواج مــن تأثــريات الطــالق النفســية الســلبية، واســتكامل 
ــن ال  ــن. ولك ــن الزوج ــام ب ــلمية في ــورة س ــالق بص ــة الط مرحل

توجــد يف تركيــا خدمــة استشــارية مدعمــة مــن قبــل الحكومــة، 
ــا الخدمــات  ــاوض األطــراف عــىل الطــالق. أم ومســتهدفة اىل تف
ــاً  ــي عموم ــت الحــايل فه ــة يف الوق ــل الدول ــن قب ــدم م ــي تق الت
خدمــات املحاولــة للتصالــح بــن األزواج قبــل الطــالق يف حــاالت 
ــط الزوجــي. يكــون  ــري اســتمرار الراب ــزاع داخــل األرسة، وتوف الن
تعميــم الوســاطة يف الطــالق وتوفــري انتشــارها مــع الدعــم مــن 
قبــل الحكومــة نهجــاً صحيحــاً مــن حيــث حريــة الحيــاة لــألزواج 
ــك،  ــل ذل ــرية بفض ــرتة قص ــلمي ويف ف ــكل س ــالق بش ــري الط بتوف
وكــذا مــن حيــث إقامــة النمــو املعنــوي لألطفــال أيضــاً. ويــوىص 
ألجــل ذلــك اخضــاع املحامــن القامئــن بتنفيــذ دعــاوى الطــالق 
لتعليــم وتدريــب خــاص، وتوفــري اإلمكانيــة لهــم مــن ان يصبحــوا 
محامــن متخصيــن مــع اتخــاذ الجانــب الروحــي للطــالق يف نظــر 

ــار أيضــاً. االعتب

اىل  حاجــة  هنــاك  توجــد  أنــه  النطــاق  هــذا  يف   يبــدوا 
باملامرســات  يتعلــق  فيــام  للقوانــن  وتعديــل   مراجعــة 
حكــم  يصبــح  أال  أن  وينبغــي  األرسة.  محاكــم  يف  الجاريــة 
ــور  ــتثناء الظه ــدة باس ــالق قاع ــاوى الط ــات يف دع ــة الجلس رسي
لطبيعتهــا املتعلقــة بخصوصيــة األرسة.  للعامــة وذلــك نظــراً 
كــام البــد مــن توضيــح القواعــد التــي تجــب عــىل القضــاة 
الوســاطة  حــاالت  يف  لهــا  واالمتثــال  رعايتهــا  والوســطاء 
النزاعيــة  الجوانــب  أخــذ  مــع  للطــالق  والوســاطة  األرسيــة 

ــة  ــا طبيعــة عــدم اإلمكاني ــة مــن أن له ــوق العائل املختصــة لحق
ــر  ــم يف نظ ــب رغبته ــا حس ــرصف فيه ــوا بالت ــراف ان يقوم لألط
االعتبــار أيضــاً. ويف هــذا النطــاق، ينبغــي تحديــد األشــخاص 
اىل  توجيههــم  عــدم  يجــب  الذيــن  األرسويــة   واألشــكال 
ــاليت تعرضــن للعنــف والشــدة بشــكل  ــل النســاء ال الوســاطة مث
هــي  التــي  األرضار  دون  الحيلولــة  ألجــل  وذلــك  موضوعــي 

محتملــة الوقــوع.

ــن  ــة م ــا أهمي ــالق له ــاوى الط ــة يف دع ــرباء املحكم ــاركة خ مش
ــي  ــاوى الت ــة يف دع ــر صحيح ــرارات أك ــىل ق ــول ع ــث الحص حي
توجــد فيهــا االنفصــال الفكــري حــول قضيــة الواليــة والتعويض او 
النفقــة، وتخفيــض التجــارب الســلبية التــي يتعــرض لهــا األطفــال 
خــالل مرحلــة الطــالق اىل أدىن حــٍد، وتوفــري بيئــة لألطــراف غــري 
ــن  ــراب ع ــم واالع ــري بآرائه ــن التعب ــم م ــة متكِّنه ــة املحكم قاع
ــالق  ــوع الط ــل وق ــراف ألج ــة لألط ــداد اإلماكني ــم، وإع أفكاره
بينهــم بــدون النــزاع، كــذا ومــن حيــث اصــدار القضــاء األحــكام 
ــة اىل الطــالق بشــكل أكــر  ــة املؤدي والقــرارات مــع فهــم املرحل
ــورة.  ــذه الص ــق به ــا مل تتحق ــات كثريم ــن التطبيق ــالً. ولك تفصي
ــدرات  ــز الق ــوع تعزي ــة يف موض ــوات الالزم ــاذ الخط ــب اتخ يج
املؤسســية لخــرباء املحكمــة، وحصولهــم عــىل التدريبــات بشــكل 
يحددهــا  التــي  واملســؤوليات  الســلطات  وتنفيــذ  منتظــم، 

ــم.                                ــون له القان
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