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راتب الزوجة
حق لها

أم لعائلتها؟
ندى أبونصر

اختلفت نظرة الشاب في اختيار شريكة حياته وفتاة احالمه ولم تبق نظرته للفتاة التي يحلم بان 
يرتبط بها مجرد الصفات التي كان يطلبها الش�اب في املاض�ي كالقوام اجلميل واالخالق احلميدة 

واحلسب والنسب بل زاد على هذه الصفات واصبح اهمها ان تكون الفتاة موظفة.
وأصبح اغلب الشباب يرى في هذا املوضوع ضرورة ال ميكن االستغناء عنها عند تفكيرهم في الزواج 
وتكوين اسرة، رمبا يرجع ذلك للظروف االقتصادية والصعوبات املادية التي تواجه كل شاب مقبل 

على الزواج، ولم تقف االمور عند هذا احلد بل اصبحت مسألة االنفاق على املنزل بعد الزواج مشكلة 
حقيقية بني الزوج والزوج�ة، وخصوصا اذا كانت الزوجة عاملة او موظفة وتنوعت القضايا واحلوادث 

في هذه املسألة بني ازواج وزوجات في مختلف املجتمعات العربية واالسالمية.
بني ازواج يطالبون الزوجات العامالت بضرورة االس�هام في نفقات املنزل بحجة انها مقصرة في 
واجباتها الزوجية وزوجات يطالنب االزواج بضرورة املساعدة في اعمال املنزل املختلفة وتدبير شؤون 
االوالد الصغار نتيجة اسهامها في االنفاق في مصروف املنزل واالوالد، يبقى السؤال هو سيد املوقف: 

هل االنفاق يظل مسؤولية الزوج ام يختلف االمر في ظل االوضاع االجتماعية احلالية وخروج املرأة 
للعمل نظرا ملتطلبات احلياة املعاصرة؟

وهل تصبح املرأة مطالبة ايضا باالس�هام ف�ي االنفاق مع الزوج نتيجة بع�ض التقصير في حقوق 
وواجبات الزوج واالبناء، وفيما يتعلق بشؤونهم احلياتية ام يجب ان تكون هناك مساعدة بينهما في 

هذا املوضوع؟
قامت »األنباء« بجولة الستطالع آراء املواطنني في هذا املوضوع وكانت اآلراء اآلتية:

ناجح�ًا ال�زواج  ليصب�ح  الزوجي�ن  بي�ن  ف�رق  ال  آت�ش:  من�ى 

الزوج ان يعاملها باملثل ويقدر 
له���ا تضحياته���ا ووقوفها الى 
جانبه ومساعدتها له في الكثير 
من االلتزامات وال يستغني عن 
خدماتها حتى ان حتسنت ظروفه 
املالية وينس���ى ما قامت به ألن 
أصعب ش���يء على الزوجة هو 
عدم تقدي���ر الزوج لتضحياتها 
وجتاهله انها كانت له الزوجة 
والصديقة واالخت في مش���وار 
الزوجة  ان  حياته وباألخ���ص 
املخلص���ة والوفية والصبورة، 
وكما يقال »بنت أصل« جوهرة 
نفيسة في هذه األيام التي اصبحت 
املصلحة الشخصية تطغى حتى 
على العالقة الزوجية التي يجب 
ان تكون منزهة عن هذه األمور، 
ويكون احل���ب واالخالص هما 

ركيزتها األساسية.
من جانبها تقول هدى الهزمي 
ان انف���اق الزوجة داخل املنزل 
حرية ش���خصية وليس شيئا 
اجباريا، ولكن الزوجة التي تعمل 
وتستطيع مساعدة زوجها يجب 
أال تقصر ألن ضغوط ومتطلبات 
احلياة تستدعي ذلك ألن مهما 
كان دخ���ل الرجل فال يكفي ألن 

ينفق وحده على األسرة.
ولكن في الوقت نفسه يجب 
أال يحدد له���ا أو يلزمها مببلغ 
معني بل يجب ان تكون مساهمتها 
في املصروف بحس���ب احلاجة 

والضرورة.
م���ن جهتها، تقول س���مية 
الرجل الشرقي ال  ان  ش���عبان 
يفض���ل أن تنف���ق الزوجة في 
املنزل حتى ولو انه بحاجة لهذا 
االنفاق أو املساعدة ألنه يشعر 
أن هذا ينتقص من رجولته ومن 

كبريائه.

مع زوجها ف���ي املنزل وانه من 
دون مش���اركة الزوجة لزوجها 
في أمور احلياة ومتطلباتها ال 
يكون هناك انسجام في احلياة 

الزوجية.
وزادت: ان مشاركة الزوجة 
لزوجها في االنفاق يرجع للزوجة 
وحريتها واختيارها وهذا يعود 
على حسب التفاهم بني الزوجني 
ومحب���ة الزوجة لزوجها لبناء 
حياة سعيدة أساس���ها املودة 

واملشاركة.
م���ن جانبه���ا، أك���دت ليلى 
الزواج مش���اركة  ان  العدواني 
ويجب ان يتقاسم الزوجان جميع 
أمور احلياة بأفراحها وأحزانها 
وعلى الزوجة ان تساعد زوجها 
في احملن واملصاعب التي مير بها 
ولكن في نفس الوقت يجب على 

ليلى حم�زة: ال أؤي�د إنف�اق الزوجة م�ع زوجها ألنه لي�س دورها

هدى الهزيم: اإلنف�اق داخل المنزل حرية ش�خصية وليس إجباريا

معصوم�ة صال�ح: وراء كل رجل عظي�م امرأة والبد من المش�اركة
احلالي أصبحت املرأة من واجبها 
ان تقوم بجميع املس���ؤوليات 
وأصب���ح ملق���ى عل���ى عاتقها 
الكثير من األمور وتتحمل فوق 
طاقتها سواء ان كان داخل املنزل 
أو خارج���ه وأصبح الكثير من 
األزواج يتكلون على زوجاتهم 
في القيام بكل شيء وهذا ظلم، 
بينما بثينة الشيباني أكدت انه 
من الضروري ان تنفق الزوجة 

اصبحت تقوم بجميع املهام التي 
يجب ان يقوم بها الرجل.

وأضافت ان الزوجة يكفيها 
ان تقوم مبهامه���ا داخل املنزل 
كتدري���س األوالد واخذهم الى 
املدرسة واالهتمام بهم وبشؤون 
املنزل وان دور الرجل الشرعي 
واالجتماعي يحتم عليه أن ينفق 

على أسرته.
وقالت حمزة انه في عصرنا 

شخصية تعود لكل امرأة وطريقة 
تفكيرها ولكن مصاعب احلياة 
اصبح���ت تتطلب هذا الش���يء 

وجتعله ضرورة ملحة.
اما ليلى حم���زة فكان رأيها 
مخالفا وقالت: أنا ال أؤيد الزوجة 
التي تنفق مع زوجها فاملرأة ليس 
دورها االنف���اق مع زوجها ألن 
الرجل  االنفاق هو مس���ؤولية 
وح���ده والزوجة ف���ي عصرنا 

نفس وطيب خاط���ر ملصلحة 
االبناء وسعادتهم في تأمني جميع 
ما يطلبونه من مس���تلزمات ال 
يس���تطيع االب وحده ان يقوم 

بتأمينها.
ايدتها ف���ي الرأي منى آتش 
التي قالت ان���ه من الضروري 
املشاركة والتعاون بني الزوجني 
الزوجة زوجها  واذا لم تساعد 
اال يكون  فمن تساعد؟! فيجب 
هن���اك فرق ب���ني الزوجني لكي 
يكون ال���زواج ناجحا، وتتابع 
قائلة: »انا انصح ابنتي املتزوجة 
مبساعدة زوجها ومشاركته في 
مصاريف املنزل الن مس���اعدة 
الزوجة لزوجها ضروري حلياة 
افراد االس���رة  افض���ل وخلير 

وسعادتهم.
وتزيد ان مساهمة املرأة حرية 

البداية أكدت معصومة  في 
انه م���ن الض���روري  صال���ح 
مش���اركة الزوج���ة زوجها في 
جميع االمور وباالخص في ظل 
الظروف القاسية والصعبة التي 
نعيشها وقالت »وراء كل رجل 
عظيم امرأة« ولهذا يجب ان تقف 
الزوجة ال���ى جانب زوجها في 
السراء والضراء لكي يكونوا يدا 
واحدة تواجه جميع املصاعب 
ليكونوا اسرة متماسكة اساسها 

احلب واملودة.
واضافت انه ليس من اخلطأ 
ان تنف���ق الزوجة م���ع زوجها 
وتشاركه في مصاريف املنزل النه 
كما يقال »يد واحدة ال تصفق« 
واملال شيء ثانوي عند وجود 

احملبة بني الزوجني.
اما نعم���ة عبداحلميد فترى 
ان انف���اق الزوج���ة مع زوجها 
في املنزل لي���س واجبا ولكنه 
مش���اركة منها في ظل ضغوط 
احلياة وصعوباتها ومساهمتها 
ش���يء جميل باالخ���ص عندما 
يكون هن���اك تفاهم بينهما الن 
التفاهم هو اساس جناح احلياة 
الزوجية وعندما يكون الزوجان 
متفاهمني تصبح جميع االمور 
بسيطة وغير معقدة ويصبح ال 
فرق بني مالها وماله في صالح 
سعادة االسرة مبن فيها الزوجان 

واالطفال.
اما ام���ل عي���ادة فتؤكد ان 
الزوج���ة ضروري  مس���اهمة 
وه���و من مب���دأ التع���اون بني 
املرأة والرجل الستمرار احلياة 
الزوجي���ة وجناحها وباالخص 
في ظل غالء املعيشة ومتطلبات 
احلياة الكثيرة، وقالت مشاركة 
امل���رأة يجب ان تكون عن رضا 

الزوج�ة واختياره�ا بثين�ة الش�يباني: المش�اركة ترج�ع لحري�ة 

الزوجي�ة الحي�اة  نج�اح  أس�اس  التفاه�م  عبدالحمي�د:  نعم�ة 

أمل عيادة: غ�الء المعيش�ة ومتطلبات الحياة تس�تلزم المش�اركة

أزواج: اإلنفاق شرعًا 
وقانونًا مسؤولية الرجل

األزواج أيضا كان لهم رأي 
خاص في مس��ألة اإلنفاق على 
أكدوا رفضهم  األس��رة، حيث 
مشاركة زوجاتهم لهم في األمور 
احلياتية األساسية، مؤكدين ان 
الرجل هو املس��ؤول األول عن 

األسرة.
أك��د محمد زي��دان انه من 
أنصار جلوس املرأة في املنزل، 
حتى ال تثار قضية راتب الزوجة 
ويقول ان عمل الزوجة أحد أهم 
أسباب مشكالت األسرة العصرية. 
وقال انه يفضل ان تكتفي زوجته 
بتحمل مسؤوليات البيت واألوالد 
فقط، وانه في حال قررت الزوجة 
اخلروج الى العمل فإنه لن يقبل 
ان تسهم في االنفاق على املنزل، 
ألن اإلنفاق ش��رعا وقانونا من 

مسؤولية الرجل.
اما أحمد رمضان فقال انه ال 
يرى عيبا في انفاق الزوجة مع 
زوجها ومساعدته في مسؤوليات 
احلياة، ولكن في الكماليات ألنه 
يخشى من االحساس بالضعف 
الذي قد تسببه مشاركة الزوجة 
زوجه��ا مصاريف املن��زل يدا 

بيد.
ويضيف ان بعض النس��اء 
اللواتي يسهمن في املصروف 
يتوهمن انهن لسن بحاجة الى 
الرجل وانهن يس��تطعن القيام 
بدوره فيشعرنه بالتهميش وهذا 
ما يؤدي الى كثير من املشكالت. 
ويتابع ان انفاق الزوج على بيته 
يجعله ه��و الربان لذلك املنزل، 
مش��يرا الى ان توزيع األدوار 
واملهم��ات بن الزوج��ن يتيح 
ملركبهما ان يسير بهدوء بعيدا 

عن الغرق.
م��ن ناحيته، وف��ي موقف 
مخالف يؤك��د أمين العبدلي ان 
الظ��روف االقتصادية وازدياد 
أعب��اء احلياة يحتمان ان يكون 
للزوجة العاملة دور في تخفيف 
بالضرورة  هذه األعباء، وليس 
في املصاريف األساس��ية مثل 
ايج��ار املن��زل أو مصاري��ف 
م��دارس األوالد ب��ل يكفي ان 
تساهم في االلتزام باحتياجاتها 
اخلاصة، وبهذا تكون قد أسهمت 
بش��كل كبير في التخفيف من 

املصاريف.

معصومة صالح هدى الهزمي ليلى حمزة بثينة الشيباني أمل عيادة منى آتش نعمة عبداحلميد

المشعان: المشاركة مطلب أساسي 
دون إجبار الزوجة

أكد أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.عويد 
املشعان أن املشاركة في الزواج مطلب أساسي ولكنه 
ض���د مبدأ إجبار الزوج زوجت���ه على االنفاق على 
األسرة ألن هذا تعد على حقوق املرأة، والرجل هو 
املسؤول عن االنفاق واالهتمام مبتطلبات الزوجة 

واألوالد.
وزاد ان مشاركة الزوجة زوجها من تلقاء نفسها 
أمر جيد ولكن دون أي ضغط من الزوج ألن الزوج 
ال���ذي يهدد زوجته أو يجبرها على مش���اركته في 

االنفاق ال يريد استمرار العالقة الزوجية.

وأوضح املشعان انه يجب على الزوجني دراسة 
ميزانيتهما ومقدرتهما وال يهتمان باملظاهر لكي ال 
يضطرا الى أن يصرف���وا أكثر من طاقتهما ويجب 
اقتطاع جزء م���ن الراتب ليوم احلاجة وأضاف انه 
يجب على الزوج أ ن يعرف واجباته وأن يقوم بدوره 
على أكمل وجه ومس���ألة االنفاق من مس���ؤولياته 
فالرجل هو القوام ومشاركة املرأة له حرية شخصية 

وبإرادتها وليس باملساومة.
كما انه يجب على األس���رة أن تكون مبنية على 

د.عويد املشعانالتفاهم النه هو اساس الزواج الناجح.


