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الزواج الثاني.. األطراف والظروف حتدد النجاح والفشل

ال ارت���اح معها واعتقد أنها لم 
تكن مرتاحة معي، واستمرارنا 
معا لس���نوات من اجل األوالد 
أوال ومن اجل شكلنا االجتماعي 
ثانيا، ولكن وصلنا إلى نقطة 
لم يكن معه���ا التفاهم ممكنا، 
فانفصلنا بالتراضي والتفاهم، 
وليس ألنن���ي تزوجت عليها، 
فلم يكن في نيتي الزواج أصال، 
وبعد الطالق حصل بيننا عدم 
تفاهم حول تقسيم املسكن حيث 
انه من الرعاية السكنية وأقامت 

دعوى والزالت في احملكمة«.

الثاني..أفضل

ويضيف س.: »بعد الطالق 
من زوجت���ي تزوجت بأخرى 
الزواج  القول إن  وأس���تطيع 
الثاني أفضل بكثير رغم قصر 
املدة، اال أن هناك تفاهما بيني 
وبني زوجتي اجلديدة، وحتى ال 
تفهموني خطأ فزوجتي اجلديدة 
تصغرني ب���� 7 أعوام أي انها 
ليس���ت صغيرة، فكنت ابحث 
عن نصفي اآلخر ولم أكن أبحث 
عن فتاة تصغرني ب� 20 عاما 

كما يفعل البعض«.
وخت���م س. حديث���ه قائال: 
الثاني بالنس���بة لي  »الزواج 
كان ضرورة ولم يكن بحثا عن 
املتعة، وأعتقد أنني وان أقدمت 
عليه متأخرا، اال انه كان أفضل 
من الزواج االول وبكثير على 

كل املستويات«.

 الزواج الثاني أفضل 

أما »ه�« فلم يستمر زواجها 
االول سوى عام بعدها حصلت 
على الطالق من زوجها األول 
وع���ادت )ه���� � 28 عاما( إلى 
الدراسة اجلامعية بعد  مقاعد 
أن تركتها بسبب زواجها االول 
وما ترتب عليه من مشكالت، 
وتقول )ه�( زوجي االول تسبب 
في ان تتكون لدي عقدة كراهية 
لكل الرجال في العالم، فقد عشت 
معه أسوأ أيام حياتي فكل ما 
هو سيئ بالرجال وجدته فيه، 
كان غي���ر مكترث وال يقدر أو 
يعي املس���ؤولية، وكان لعوبا 
بكل شكل، وال يهتم بي، وحتى 
عندما سألته لم تزوجني إذا كان 
لعوبا وزير نساء، كان يجيبني 
أنه حتى الرجل اللعوب يجب 
أن يتزوج، حدث بيني وبينه 
عدد كبير من املشكالت وتلك 
املشكالت تسببت في توقفي عن 
الدراسة وكنت ما أزال في السنة 
الثالثة ف���ي اجلامعة، واحلمد 
هلل لم ارزق منه بأطفال، ومت 
الطالق بينن���ا، وعدت إلكمال 
دراس���تي اجلامعية وكنت قد 
قررت أال أتزوج ولكن بإحلاح 
من أهلي اقترنت بزوجي احلالي، 
وطبع���ا ال مقارنة بني زواجي 
االول وزواجي الثاني، فزوجي 
الثاني أق���ل ما ميكن أن أصفه 
به أن���ه رجل طبيعي، أو زوج 
حقيقي يع���رف ويقدر ويعي 
املس���ؤولية وأعيش معه منذ 
س���نوات، واحلمد هلل رزقت 
منه بطفل، وبالنسبة لي الزواج 
الثاني أفض���ل مليون مرة من 

األول«.
دانيا شومان  ٭

زوجي سيئا معي إلى أبعد حد، 
وكان يضربني، وكلما غضبت 
وذهبت لبيت أهلي كان يوسط 
أهله وأعود، ويستمر يعاملني 
باحلسنى لشهر أو شهرين ثم 
ما يلبث ان يعود إلى معاملته 

السيئة معي«.
أم محم���د: »اآلن  وتق���ول 
ومنذ نحو عام وأنا بني أروقة 
احملاكم ومكاتب احملامني بعد 
ان اقمت دعوى طالق للضرر، 
وأنا منفصلة عنه منذ عام وفي 
أم محمد  بيت أهلي« وتختتم 
حديثها قائلة: »بالنس���بة لي 
جتربة الزواج الثانية سيئة بكل 

ما حتمله الكلمة من معنى«.

زواج ثان متأخر

س.ع. )45 عام���ا( متقاعد 
التقيناه في مكتب أحد احملامني 
خالل التحقيق، وعرضنا عليه 
سؤاال ما إذا كان الزواج االول 
أفضل من الثاني، خاصة انه كان 
يقوم بإنهاء مخالصات مالية 
لزوجت���ه األولى أم أوالده كما 
يسميها والتي طلقها منذ عامني 
وتزوج بأخرى بعد طالقه منها 
وقال: طلقت زوجتي االولى بعد 
ان عشت معها 17 عاما وأجنبت 
لي 5 أوالد أكبرهم عمره 15 عاما 
وأصغرهم عمره 8 أعوام، وبعد 
طالقها بعام تزوجت بأخرى، 
ومن موقعي استطيع القول انه، 
وعلى الرغم من ان طالقي من 
زوجتي االولى مت مبعروف إال 
التي بيننا قضايا  أن القضايا 
مالية نفقة أوالد ومسكن بعد 
ان مت طالق���ي منها بالتراضي 

في البداية«.
ويقول س. ع���ن جتربته: 
»كان زواج���ي األول تقليدي���ا 
ج���دا، مبفه���وم ترتي���ب أهل 
الزوج والزوج���ة ولكنه كان 
ومنذ السنوات اخلمس األولى 
رتيبا، وحتاملت على نفس���ي 
إنني رزقت بولدين في  حيث 
اخلمس سنوات االولى، ال أقول 
إنني كنت أحب زوجتي االولى 
ولكنني لم أكن اكرهها، وسنة 
بعد سنة استمرت احلياة بيننا 
رتيبة جدا بل ومملة وأجنبت 
منها ثالث���ة أطف���ال آخرين، 
ولكنني عاما بعد آخر كنت أرى 
استحالة العيش معها، تقاعدت 
قبل 3 أعوام وبدأت املشكالت 
تتزايد وكان ذلك طبيعيا بني 
أي ش���خصني يفتقدان ألدنى 
التفاهم املفترض أن  مقومات 
تكون ب���ني أي زوجني، فرغم 
السنوات الطويلة، اال أنني كنت 

حكم ببطالن الطالق وعادت إلى 
انها خالل  عصمته، والغريب 
ذلك كانت على ذمة الرجل اآلخر 
والذي عقد قرانه عليها في بلد 
خليجي، وه���ذه أغرب قضية 
حالة زواج ث���ان متر علي بل 
وم���ن واقع خبرتي واحدة من 
أغرب قضايا األحوال الشخصية 

في البالد«.

24 شهراً من السعادة

أم محمد )30 عاما( ترملت 
بعد وفاة زوجها ولم تكن احلياة 
الزوجية قد استمرت بينهما أكثر 
من عامني بعدها توفي زوجها 
بحادث سيارة ولم تنجب منه، 
وتقول أم محمد التي تزوجت 
بعد وفاة زوجه���ا بنحو عام: 
»عندما تزوجت من زوجي األول 
كان عمري 22 عاما، وعش���ت 
معه عامني رائعني حتلم بهما 
أي امرأة ف���ي العالم، تزوجته 
زواجا تقليدي���ا لم أكن أعرفه 
قبل الزواج، فقد دبرت عائلتينا 
زواجنا، وقبلت به ألنهم قالوا 
لي ان���ه محترم واب���ن عائلة 
محترمة، وفعال هذا ما تبني لي 
بعد الزواج، وعشت معه عامني 
رائعني قبل أن يختطفه املوت 
بحادث مروري مروع، وأصبحت 
أرملة في سن ال� 24، وكان هذا 

صعبا بقدر صعوبة فقدان
رجل أحببته من كل قلبي، 
ألكثر من عام ظللت في حالة 
ح���زن عليه، حت���ى أقنعتني 
والدتي بأن أقبل بفكرة الزواج 
مرة أخرى، خاصة أن اخلطاب 
بدأوا يتكاثرون يطلبون يدي 
من وال���دي، قبلت، وتزوجت، 
طبعا ال أقصد املقارنة بني زوجي 
الراحل وزوجي احلالي، ولكن 
بينهما فرق كبير جدا، فإن كان 
األول قد منحني أجمل 24 شهرا 
في حياتي، إال أن الثاني منحني 
أسوأ 4 سنوات في عمري كله، 
حتملته كثي���را، وأجنبت منه 
طفلني، وكنت أعيش معه في 
اجلحيم، وكنت أريد الطالق منه 
منذ العام األول، ولكن والدتي 
سامحها اهلل كانت تقول انك كنت 
أرملة وكان اخلطاب كثراً، ولكن 
إذا طلقتي وأصبحت مطلقة فلن 

يأتي أحد خلطبتك«.

األرملة أفضل من المطلقة

وأضافت أم محمد: »خشيت 
كثيرا من أن أحمل لقب مطلقة، 
فمجتمعنا ال يرحم في نظرته 
للمطلقة، وصب���رت، أجنبت 
طفل���ي االول والثان���ي، وكان 

 بدوره ق���ال احملامي احمد 
الكندري ان الزواج الثاني من 
حي���ث جناحه أو عدمه يعتمد 
على الطرفني في االستمرار به 
شأنه ش���أن الزواج االول، إال 
الرجل  انه يختلف من ناحية 
واملرأة فمن السهل على الرجل 
االرتباط مرة أخرى، أما األنثى 
فتختلف فيما إذا كان لديها أوالد 

من زواجها االول أو ال.
وأضاف الكندري أن جناح 
ال���زواج الثاني كحالة مرهون 
بعدة أش���ياء كحالة الزوجني 
والظروف والوضع االجتماعي 
واالهم من هذا كله التوفيق من 

اهلل سبحانه وتعالى.

زوجان جيدان وظروف سيئة

من جانبه قال احملامي خالد 
احلمود إن قضية الزواج الثاني 
وجناحها مرهون بعدة أشياء 
أهمها م���دى تفاه���م الطرفني 
ومحيط الظروف التي جتمعهما، 
فقد يكونان شخصان جيدان 
ولكن الظروف التي جتمعهما 
سيئة أو غير مناسبة فينفصالن، 
وال ميكن حتديد جناح أي زواج، 
سواء األول أو الثاني أو الثالث 
أو حتى الرابع، فهناك نس���بة 

50% إما جناح أو فشل.
ويضي���ف احلم���ود قائال: 
عملت في عدد كبير من قضايا 
األحوال الشخصية وال ميكن 
حتديد جناح اي زواج س���واء 
كان االول أو الثاني، فكله خاضع 

بالدرجة األولى للتوفيق.

تزوجت برجلين

وحول أغرب القضايا التي 
مرت عليه في الزواج الثاني قال 
احلمود: رمبا تكون هذه أغرب 
حالة زواج ثان مرت في تاريخ 
الكويت، فقد كانت هناك مواطنة 
ثالثينية سافر زوجها في رحلة 
عالج في اخلارج لفترة طويلة، 
وخالل تلك الفترة قامت برفع 
دعوى طالق ضده دون علمه، 
حي���ث كان موجودا في خارج 
الب���الد، ومتكنت بعد التالعب 
بع���دد كبي���ر م���ن املعلومات 
واألوراق م���ن أن حتصل على 
الطالق، ثم بعد ان انقضت العدة 
الش���رعية أقدمت على الزواج 
أنها تطلقت  برجل آخر بحكم 
من زوجها األول، والذي وبعد 
عودته اكتشف احلكاية، وقام 
برفع قضية إلبطال حكم الطالق 
الذي حصلت علي���ه زوجته، 
إثب���ات تالعبها  ومتكن م���ن 
بأوراق اإلعالن ومت استصدار 

جتربة الزواج للمرة الثانية 
بعد الطالق أو وفاة الزوج أو 
الزوجة ليس بالضرورة أن تكون 
سيئة، كما ليس بالضرورة أن 
تكون ناجحة، ويعتمد جناح أو 
فشل جتربة الزواج الثاني على 
كل األط���راف، والظروف، فكم 
من رجل طلق زوجته وبعدها 
تزوج بأخ���رى وكانت زيجته 
الثانية أفضل من األولى، وكم 
من امرأة ترملت وبعدها خاضت 
جتربة الزواج الثانية مع رجل 
آخر فتمنت لو أنها بقيت أرملة 
ولم تقدم على الزواج بعد وفاة 

زوجها.
كل حالة تختلف عن األخرى 
كما رصدنا ف���ي هذا التحقيق 
عددا م���ن احلاالت التي خاض 
أصحابها جتربة الزواج الثاني 

بعد االنفصال.
وأفضل ما سمعناه من تعليق 
على ال���زواج الثاني كان املثل 
الش���هير »ما تعرف  الكويتي 

قديري ليما جترب غيري«.

الزواج الثاني.. حالة خاصة

التقين���ا باحملام���ي مع���اذ 
الشيباني، وقمنا بعرض حالة 
الزواج الثان���ي عليه، وطلبنا 
رأيه كمحام وكمختص من واقع 
جتربته كمحام شهد عددا كبيرا 
من قضايا األحوال الشخصية، 
وأكد أن حال���ة جتربة الزواج 
الثاني مرهونة بالزوج والزوجة 
ومدى مالءمتهم���ا لبعضهما، 
خاصة أن من يقدم على الزواج 
للمرة الثانية ليس كمن يقدم 
عليه للمرة األولى سواء بالنسبة 

للرجل أو املرأة.
الش���يباني: »لدينا  وق���ال 
حاالت كثيرة في قضايا األحوال 
الشخصية لرجال ونساء أقدموا 
على جتربة الزواج الثاني بعد 
طالق أو وفاة ش���ريكهم، ومت 
االنفصال بينهما، وأهم أسباب 
االنفص���ال ه���و أن املرأة مثال 
تقوم مبقارن���ة زوجها الثاني 
بزوجه���ا األول، وكذلك الرجل 
الثانية  يقوم مبقارنة زوجته 
بزوجته األول���ى التي انفصل 
عنها إما بطالق أو بوفاتها، ولكن 
هناك حاالت زواج ثان جنحت 
واستمرت، واعتقد أن االمر ال 
ميكن حصره في نسبة جناح 
أو فش���ل فكل حالة زواج ثان 
مستقلة بذاتها وتخضع طبيعتها 

لطبيعة األشخاص«.

طلق زوجتيه ليعود إلى األولى

وعن أغ���رب حاالت الزواج 
الثاني قال الشيباني: »ال أنسى 
قضية رجل طلق زوجته األولى، 
ثم بعدها تزوج بامرأة أخرى 
وبعد عام م���ن زواجه تزوج 
بثاني���ة، ليصب���ح على ذمته 
زوجتني، واستمر على حالته 
لعامني ثم قام بتطليق الزوجتني 
اللتني في ذمته وعاد إلى زوجته 
األولى وكأنه طبق املثل الكويتي 
املعروف »ما تعرف قديري ليما 
جترب غيري«، فقد عاد لزوجته 
األولى وترك الثانية والثالثة، 
هنا مثال ل���م تنجح معه حالة 
الرجل أفضل  الثانية«  الزواج 

حظًا.

احملامي أحمد الكندري احملامي معاذ الشيباني احملامي خالد احلمود

احملامي خالد 
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زواج ثانٍ ملواطنة 
جمعت بني رجلني 

في ذات الوقت

احملامي معاذ 
الشيباني: رجل طّلق 
زوجته وتزوج امرأتني 
وفي النهاية عاد إلى 

األولى

احملامي أحمد 
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أفضل حظًا من املرأة 
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الثاني 

أم محمد: فقدت 
زوجي األول بحادث 

مروري وزوجي الثاني 
أذاقني املر

س.ع: زواجي األول 
كان تقليديًا وزواجي 
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عن قناعة 
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الزواج الثاني.. 
كيف ينجح؟

 عندما نذكر الزواج الثاني يتبادر إلى ذهن 
القارئ »تعدد الزوجات«، ولكننا ال نعني ذلك، 

وإمنا أردنا بالزواج الثاني الذي يحدث بعد 
انفصال أو طالق، وفي بعض احلاالت يكون 
الراغب في الزواج مترددا أو خائفا من فشل 

التجربة اجلديدة بعدما عاش مرارة الطالق في 
زواجه األول، فنساعده بوضع نظام لضمان 

جناح زواجه الثاني وسالمته من االنهيار.
وأول خطوة نفعلها مع الراغب في تكرار 

جتربة الزواج أننا نطرح عليه عدة استفسارات 
ونصائح وهي:

٭ أوال: نسأله عن مشكلة زواجه األول هل 
ميكن عالجها أم أنها حسمت وال رجعة فيها؟، 

حتى ال تكون لدينا مسائل متعلقة فتكون سببا 
في فشل الزواج الثاني.

٭ ثانيا: التهيئة النفسية ضرورية قبل الزواج 
الثاني ونعني بها توافر الرضا الذاتي والتفاؤل 

والرغبة الصادقة وهذه أخالق مهمة لنجاح 
الزواج اجلديد، أما لو كان محبطا أو متشائما 

فإن ذلك ينعكس على زواجه ويكون سببا في 
فشله، وأذكر أن رجال دخل علي وهو محبط 

من فشله في زواجه الثاني، فلما درست حالته 
علمت أنه تزوج في نفس اليوم الذي خالع فيه 

زوجته فلم يكن ناضجا نفسيا وإمنا أراد أن 
يعوض الفراغ العاطفي الذي كان يعيشه بأسرع 

وقت ممكن.
٭ ثالثا: ننصح بأن يكون قد مضى على 

االنفصال من الزواج األول فترة زمنية جيدة 
حتى ال يدخل في الزواج الثاني وهو يحمل 
آالم الزواج األول، وعندنا مثل شعبي يقول 
»اللي قرصته حية يخاف من احلبل«، وأذكر 

بهذه املناسبة زوجة طلقت بسبب خيانة زوجها 
وتزوجت من رجل آخر فصارت كل يوم تتبع 
آثاره وتشك في حتركاته بسبب املاضي الذي 

عاشته مع زوجها األول، علما أن زوجها الثاني 
رجل محافظ ومحترم وليس لديه أي عالقة 

خارج إطار الزواج، ولكن هذا السلوك الذي بدر 
منها كان سببا في تطليقها مرة أخرى وفشل 

زواجها الثاني.
٭ رابعا: ننصح مبناقشة موضوع األطفال 
وانتقالهم مع الزواج الثاني سواء كانوا مع 

األب أو األم، والبد من قبول الطرفني باألطفال 
والعيش معهم وحتمل مسؤوليتهم، وقد 

مرت علي حاالت كثيرة ومتنوعة شاركت في 
التخطيط فيها، منها أن يتزوج الرجل من امرأة 

ولديه أطفال من زواجه السابق أو أن يتزوج 
كالهما وكل واحد منهما لديه أطفال، أو أن يقبل 
الرجل بأن يتزوج مطلقة ولديها أطفال فيتكفل 

هو بأطفالها، املهم أن يكون هناك اتفاق على 
املستقبل التربوي وكيف يتم التنسيق بينهما 
مع احملافظة على خصوصية كل واحد منهما. 

٭ خامسا: معرفة الهدف من الزواج اجلديد 
مهم جدا لنجاح الزواج بني الطرفني، فقد يكون 

الهدف هو تربية األطفال من الزواج السابق 
أو لإلشباع العاطفي أو للتعويض اجلنسي أو 

للواجهة االجتماعية وغيرها من األهداف، وهذه 
كلها ينبغي التعرف عليها إما باملصارحة أو 

بجمع املعلومات الصحيحة وقت اخلطبة.
٭ سادسا: ننصح بالرجوع ملستشار أو خبير 

ألخذ رأيه في الزواج الثاني لضمان جناح الزواج 
اجلديد وحتى ال تتكرر املشكلة ذاتها في الزواج 

األول.
وختاما، نقول: لكي ينجح أي زواج سواء كان 
أوال أو ثانيا أو حتى ثالثا البد أن نتعلم كيف 

نقبل الطرف اآلخر بحسناته وسيئاته، فقبول 
العيوب يساهم في جناح الزواج وهو خلق 

أساسي لنجاح أي زواج، وقد مرت علي امرأة 
تزوجت وطلقت ست مرات وكذلك رجل فعل 
مثل ذلك وأكثر وعند البحث في السبب جند 

عدم قبول العيوب ورفضها.
وقد بني هذه القاعدة املهمة لنجاح الزواج حبيبنا 
محمد ژ عندما قال: »ال يفرك مؤمن مؤمنة إن 

كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر« ويفرك 
أي يكره، وفي احلديث منهج عظيم في التعامل 
مع األمور الصغيرة والكبيرة التي ال يحبها كل 

طرف في اآلخر فيصبر ويتصبر أو يسعى 
لتغييرها مع االستعانة باهلل تعالى.

وقد كتبت هذه القواعد الست لنجاح الزواج 
الثاني من اخلبرة امليدانية التي أعايشها لكثير 
من حاالت الزواج والطالق، وأقول لكل زوجني 
عاشا جتربة انفصال »بقاؤكما من غير زواج 
خير لكما من زواج ثان غير ناجح«، فالزواج 

ليس تسلية أو لعبة وإمنا هو مشروع خالفة في 
األرض.

* خبير استشاري في مجال األسرة والتربية،
 ورئيس قناة اقرأ الفضائية وعضو مؤسس لعدد من 
الجمعيات االجتماعية والمراكز الدعوية


