
 ت�شهييد املحاكييم العراقييية كل يييوم  و مبعييدل غيير 
طبيعييي حيياالت طيياق ال �شيما بيين �شغييار ال�شن 
، وغالبييا ما تكييون بعد مدة ق�شرة ميين الزواج ، و 
ترجييع اأ�شبابها عادة اىل �شغر عمر كل من الطرفن 
وقليية جتربتهمييا يف احلييياة والتييي ال توؤهلهما اىل 
اخييذ هكذا قرار عميييق ويرتتب عليه ا�ييرار فردية 
وا�رار على املجتمع ب�شكل عام اذ �شيزيد من عدد 
املطلقييات ويييرتك االأطفال من غر معيييل واأ�راف  
،نحيين بحاجة اىل درا�شة وحتليل هذه الظاهرة  من 

اأجل الوقوف على اأ�شبابها ومنع حدوثها ، 
فهييل لاأهييل الييدور االكرب يف حدوث هييذه احلاالت 
لييو افرت�شنا ان باإمكانهم عييدم تزويج االأبناء حتى 
ين�شجييوا او علييى اقييل تقدييير احتييواء امل�شكلة من 
قبييل ان ت�شييل اىل املحكميية وف�ييض النييزاع ا�ريا 
وا�شتيعيياب وجهة نظيير كل منهما والوقف على حل 
و�شييط مر�شييي للطرفن وميين دون �شو�شيياء ام ان 

االأ�شبيياب فردييية وتقع علييى عاتق االأبنيياء وحدهم 
الذين يتمايييزون يف القدرة على حتمييل امل�شوؤولية 
وا�شتيعاب منط واأ�شلوب احلياة اجلديد الذي تتحول 
فيه اىل �شخ�ض ملزم امام عائلتك اجلديدة مبواقف 

حقيقة وباحتواء االزمات وتوفر احلياة الكرمية 
املواطنيين  بع�ييض  مييع  حتدثييت   )) اجلورنييال   ((
واملحامن والباحثيين االجتماعين ورجال الدين 

ب�شاأن هذا املو�شوع .
 طاق ال�شغار يف ال�شن 

قييال املحامييي اأحمييد عبيييد جا�شييم ، تتكييرر هييذه 
الظاهييرة يوميًا ، وق�شايا الطاق من اأكرث الق�شايا 
روتينييية يف اأروقة املحاكييم  ، وغالبية املنف�شلن 
ميين االعمار ال�شغرة التييي ال ينفع معها الن�شح اذ 
ال احييد ي�شمييع عندما اأحتييدث اليهم  حييول م�شاوئ 
الطيياق من اجل الطفل الذي اأ�شاهييده بينهم والذي 
ال ذنييب لييه ، فبع�شهييم م�ييرون علييى موقفهييم ، 

والبع�ض االخر اأ�شاهييد ان اأهاليهم هم من  يريدون 
لهم الطاق فاقف حائراً ، ملاذا اال�رار على تهدمي 

حياة اأبنائهم بهذا ال�شورة املوؤملة ؟ .
�شحايا من دون ذنب

اأما الباحثة االجتماعية اأ�شيل عدنان فقد قالت ،  اإن 
الظييروف املعي�شية التي متيير بها الكثر من العوائل 
العراقييية ، وحاليية الفقيير والعازة ، رمبييا تكون من 
اأحييد اال�شباب التييي توؤدي اىل ح�شييول الطاق بن 
االزواج ، وكان �شغييار ال�شيين ميين اأكييرث �شحاياه ، 
ب�شبييب رغبة اأهلهم بالييزواج وهم يف اأعمارهم هذه 
، بحجيية روؤية اأحفادهم قبل مماتهييم ، اأو بعد مرور 
ال�شنن �شيكربون اأبنائهم ويعينوهم يف ارذل العمر 
، وهييذه اال�شبيياب وغرهييا اأوقعت الكثيير منهم يف 
م�شيدة الطاق بعد املواجهة مع احلياة ب�شعوبتها 
التي حتتاج اىل فهم واإدراك ون�شوج ، ولي�ض الهرب 
ميين اأول مواجهة واللجييوء اىل املحاكم ، لذلك اأرجو 
ميين االهايل تفهم وجهييات نظر اأبنائهييم وحماولة 
حل اال�شييكاالت العالقة فيما بينهم وم�شاعدتهم اذا 
كان احلييال يتعلق باالأمييوال ، كي ي�شتطيعوا العي�ض 

معًا من دون التفكر بالطاق .
اأبغ�ض احلال

بينمييا يييرى مهييدي ح�شيين علييي ) رجل دييين ( ، اأن 
الطاق لي�ييض باخلطوة ال�شحيحة بعد الزواج ، ومع 
اإنييه حييال ، ولكيين اهلل �شبحانه وتعيياىل و�شفه يف 
كتابييه العزيييز بانييه اأبغ�ض احلال ، لذلييك يجد من 
ال�ييروري عييدم اتخاذ هييذه اخلطييوة ، الأنها تهدم 
اال�ييرة التييي يقدمييون عليها بعد االتييكال على اهلل 
�شبحانه وتعاىل علييى اإن�شائها واإن�شاء اأ�رة �شعيدة 
وتربية اأطفالهم ، واذا كان الطاق البد منه الأ�شباب 
ال ميكيين اأن متكنهم من العي�ض �شويًا ، فانه االمر ال 

منا�ض منه  .  
 يف حيين تييرى خمائييل ليييث حميييد ) موظفيية ( اإن 
جممل اأ�شباب الطاق التي تطلع عليها يكون �شببها 
احلاليية املعي�شية وازمة ال�شكيين والبطالة ، فغالبية 
املتزوجيين اجلدد ميين �شغييار ال�شيين يعتمدون يف 
م�روفهييم علييى االهييل ، وعندمييا يطلييب منهييم 
االعتميياد علييى انف�شهييم ، يواجهون م�شيياكل كبرة 
، ال ي�شتطيعييون اخلييروج منهييا ، اال بطلييب الطاق ، 
وهييذا االمر يعييود بالدرجة االوىل علييى االباء فهم 
امل�شوؤولييون على مثل هذه الت�رفات غر حم�شوبة 

النتائج .
الزواج ح�شانة وحماية

ي�شيييف جمييال داود حم�شيين )موظف( بقولييه ، لقد 
المنييي الكثر من االهل واال�شدقاء على زواج ابني 
البالييغ ميين العميير )18 عامييًا( ، فكنت اعتقييد باأنه 
ح�شانيية وحماييية له من هذه االجييواء التي حتيطه 
من اجل االعتماد على نف�شه وبناء اأ�رته ، فاجناب 
االأطفييال بهييذا العميير اإيجابيا النهييم �شيكونون يف 

امل�شتقبييل القريب �شنداً له ، وهييو مل يتعدى الي)30( 
ميين عمره ، كمييا فعل اأهلي معي منذ �شغري ، ولكن 
هييذا االميير حاليييًا ، ال يحييدث للكثر ميين العوائل ، 
االآن اأ�شاهييد بيياأن االب واالم مييا زالييوا يعملون منذ 
�شبابهما حتى مماتهم ، من اأجل توفر لقمة العي�ض 
الأ�رتهم ، ويف ظل هذه الظروف ال�شعبة واملعقدة ، 

فان الزواج املبكر نعمة للطرفن وهذا راأيي .
الزواج املبكر طي�ض

تخالفييه يف الييراأي هبييه ح�شيين ماجييد ) ربيية بيييت 
( عندمييا قالييت ،  اأن الييزواج يف هذا ال�شيين املبكر ، 
اأعتربه طي�ض وت�رع ونتائجه وخيمة على الطرفن 
، فمييا ذنبي اأنا عندما زوجنييي اأهلي ب�شني ال�شغر 
و كان م�شييري الطاق ب�شبب قليية التجربة و�شغر 
ال�شيين  واالن عييدت اىل اأهلييي كمييا خرجييت منهييم 
ب�شييورة موؤمليية وجتربة قا�شييية ، رمبييا ال اأ�شتطيع 

اخلروج منها ، ل�شنن طويلة . 

حتديد الن�شل
يقييرتح ح�شييان اإبراهيم ثاميير ) موظييف ( ، بتحديد 
الن�شييل اذا مييا كانت هناك رغبة ميين بع�ض العوائل 
بزواج اأبنائهم من �شغار ال�شن ، لتاأثره على جممل 
احلييياة يف العراق فقال ، الزواج يف �شن مبكر يعني 
مزيداً ميين االطفال ، وهم عندما يكربون يحتاجون 
اىل كل �شيء من خدمات و�شحة وتعليم وم�شاريف 
كثييرة ، رمبا ال ت�شتطيييع العوائييل اأن تقدمها لهم ، 
ليكييون حافزاً للطاق ، لذلييك اأرجو ب�رورة حتديد 
الن�شييل ، من اجل توفيير االمكانيات الازمة لرتبية 
املوجود منهم ، واالبتعاد عن كرثة اجناب االطفال 
الييذي �شينعك�ض �شلبًا علييى حياتهم يف عدم متكنهم 

من تهيئة جميع م�شتلزمات حياتهم الكرمية .
ماذا بعد !

م�شتييوى ن�شييوج االإن�شييان ، هييو من يتحكييم مب�شار 
حياتييه وعلى ت�رفاته من خييال معرفته ب�شورة 

دقيقيية ما �شوف ينتج عنه من عواقب ونتائج على 
عك�ييض �شغار ال�شن الذين �شيياروا يتزوجون حديثًا 
ويطلقييون زوجاتهييم ب�رعيية اأي�شييًا ميين دون اأي 
مربر ، وبع�شهيين ، يرتكن جميع حقوقهن من اأجل 
التخل�ييض من هذا الييزوج غر املييدرك مل�شوؤولياته 
العائلييية ، لذلييك وجب على جميييع االهايل معرفة 
معنييى اال�ييرة وامل�شوؤولييية التي �شييوف تقع على 
اأبنائهييم وهييم �شغييار ال�شيين ، رمبييا يكييون الف�شل 
والوقييوف  م�شاندتهييم  عييدم  حاليية  يف  حليفهييم 
معهييم يف جتيياوز كثيير ميين املعوقات التييي رمبا 
قييد ت�شادفهييم يف حياتهييم الزوجية ، فتييوؤدي قلة 
اخلييربة اىل هروبهم للطاق ، نتيجة عجزهم حللها 

واخلروج منها .   
يذكيير ان ن�شبيية الطيياق يف العراق بلغييت يف �شهر 
نوفمرب 5209 حالة طاق ! اأي مبعدل 173 حالة 

طاق يف اليوم ! 

 
 

 يف الوقت ذاته، يتم حاليا عر�ض الفن العراقي يف 
معر�ض اآرت 16، وهو معر�ض فني �شنوي يقام يف 
لنييدن وقد مت افتتاحه يف 19 اآيار )مايو( وتعر�ض 
االأعمال للبيع جنبا اإىل جنب مع قطع اخرى قادمة 

من مائة معر�ض ومن )33( دولة خمتلفة.
 الفيين العراقي الذي اأتييى اإىل لندن بوا�شطة موؤ�ش�شة 
روؤيييا، وهييي موؤ�ش�شة غر ربحية، جييرى  النظر فيه 
 The بالفعل جيييدا – حيث و�شفييت �شحيفة الفن
املعرو�شييات  لنييدن  يف    Art Newspaper
العراقييية علييى اأنها من بيين "اأقييوى املعرو�شات 
"وانها "نتاج م�شاريع غر تقليدية وغر ربحية".
   ولكيين، ويف حيين مت ت�شليط ال�شييوء ب�شخاء على 
االأعمال الفنييية العراقية يف لندن، ي�شف الفنانون 
العراقيييون الو�شييع ب�شييكل خمتلييف متامييا داخييل 
العراق، فلدى الكثرييين منهم اأفكارا عظيمة، ولكن 

لي�شت لديهم اآفاق كثرة.
 يف مقابلة �شحفية ، حتييدث الفنان العراقي قا�شم 
�شبتييي عيين اأو�شيياع الفيين يف العييراق، قائييا اأن " 
مراكز الفن واجلمعيييات واالأكادمييات واملعار�ض 
التييي �شويت باالأر�ييض ب�شبب احلرب مل يتييم اإعادة 

بناوؤها وت�شاءل التقدير ملا يقدمه الفنانون".
 واأ�شاف ،الدوليية ال تهتم بتمويل وت�شجيع االإنتاج 
الفنييي واأنها بدال من ذلك تهتم بت�شجيع ال�شخافات 
الدينييية للنخييب الدينييية التييي تعمييل علييى تاأخر 
النمييو، ب�شبييب العقليييات التييي ال تييزال عالقيية يف 

املا�شي بدال من الرتكيز على امل�شتقبل.
 وذكيير �شبتييي ، لي�ض باإمييكان املييرء اأن يت�شور ان 
بغييداد كانت تعتييرب من اأكرث املييدن حيوية ثقافيا، 

عند اال�شتماع اإىل اأخبار اليوم.
 من جهته اأكد اخلطاط العراقي حممد النوري، الذي 
يعي�ض يف دبي وميار�ييض اخلط فيها ما قاله �شبتي 
يف مقابليية لييه قائييا ، اأن "الفيين اليوم قييد تراجع 
لاأ�شييف يف العراق علييى الرغم من اأننا ال نزال جند 
الفنانيين ال�شباب املوهوبيين واملثرين لاإعجاب 
ومييا ينق�شنا هو وجييود من ميولهم ولذلييك فاإنهم 
يذهبييون ب�شييكل طبيعييي اإىل وظائييف متكنهييم من 

البقاء هم وعائاتهم على قيد احلياة".
 وتريييد موؤ�ش�شيية روؤيييا اأن ت�شاعييد علييى تغير هذا 
الو�شع بح�شب متارا اجللبييي رئي�شة املوؤ�ش�شة التي 

قالييت اأن "معر�ييض اآرت 16 يوفيير منييربا جتاريييا 
للمواهب العراقية".

 وموؤ�ش�شيية روؤيييا هييي واحييدة ميين املوؤ�ش�شات غر 
الربحييية عر�شييت اأعمالهييا يف هييذا املعر�ض بناء 
علييى الدعييوات التييي و�شلتها هذا العييام. وقد كان 
امل�شهييد الفنييي العراقييي املعا�يير خييارج البيياد 
موحدا على نحو تقليدي بفعل جتربة املنفى، ولكن 
هييذا املعر�ييض خمتلييف اإذ اأن العديد ميين الفنانن 

امل�شاركن فيه زالوا يعي�شون داخل الباد.
 كان الفيين يف العراق قبل عام 1990 يخدم ب�شكل 
وا�شييح ال�شيا�شة ولكن ال ميكن القول باأن هذا الفن 
كان جميعييه يدور يف فلك عهد قومييية الديكتاتور 
�شدام ح�شن وحزب البعث اإذ اأن هذا القول �شيكون 
ت�شويهييا ال اأ�شا�ض لييه.  خارج نطيياق دعاية الدولة 

كان الفن اأي�شا موجودا بانفتاح اأكرب.
  وكانييت املهيين االإبداعييية متييول ب�شخيياء، وكانت 

متار�ييض علييى نطيياق وا�شييع، مبييا يف ذلييك االأزياء 
واخلييط واخلييزف والنحييت وال�شعيير. اإال اأننييا ن�شهد 
اليييوم اندثار هذه املهن.  فييوزارة الثقافة العراقية 
اليييوم هي جمرد �شبح ملا كانت عليه �شابقا اإذ اأنها 
ال متلييك ميزانية لتطوير الفن واجنازاتها ال تتعدى 
القليييل املعار�ييض ال�شغييرة التييي ت�شت�شيفها يف 

مقرها. 
وغالبا مييا يتجاهل االإعام االأخبار الفنية واأخبار 
الفنانيين الذين ال يتم احلديث عيين تاريخهم كقوة 
الفكرية يف املجتمع العراقي اإال باإ�شارات متناثرة.
 لييدى االقرتاب ميين مكان عر�ض الفيين العراقي يف 
معر�ييض اآرت 16، ال ميكن للمرء اإال اأن يتفاجاأ على 
الفييور باملجموعيية املتنوعة وال�شخية ميين االألوان 
واالأ�شاليب: الفخار االآ�شوري من �شنع قا�شم حمزة، 
والتطريييز من �شنع �شحييى الكاتييب والرموز التي 
اأ�شبييح العراق م�شهورا بها.  وكل منها ميثل مرحلة 

تاريخية خمتلفة عن املراحل التي مرت بها الباد. 
 ويف�يير اجللبييي عملية االختيار قائييا: مت اختيار 
االأعمال امل�شاركة وفقا ملا راأينا اأنها االأكرث تعبرا 
عن االأمور التي نهتم بها نحن كموؤ�ش�شة.  وتت�شمن 
املجموعيية املعرو�شيية اأعمال عراقين ميين العديد 
ميين قطاعييات املجتمييع املختلفيية مو�شوعة حتت 

�شقف واحد.
ميين بيين جميييع الو�شائييل، كان �شييوت الت�شوييير 
هييو االأعلييى الأنييه فن متيياح اأكرث من غييره الأنا�ض 
يعي�شييون يف بلييد ي�شعب فيه احل�شييول على املواد 
الفنييية.  فباآليية ت�شوييير واحييدة ومن موقييع واحد 
ومبجييرد كب�شة زر �شهلة تخدم ال�شور كج�ر يقرب 
العييوامل البعيدة من بع�شها البع�ييض. ولدى اجللبي 
اأي�شييا نظرية عن انتعا�ض فيين الت�شوير اإذ يقول اإن 
ال�شبيياب ي�شتخدمونييه كو�شيلة لتمييييز اأنف�شهم عن 

اجليل االأكرب �شنا".
 ونحيين نرى هييذه النظرية مطبقيية يف �شل�شلة اأمين 
" عامييات ال�شييوارع يف  العامييري حتييت عنييوان 
بغداد” التي انتجت ما بن عامي 2013 و 2014.
 تعالييج  ظاهييرة الدعارة املحرميية ، وت�شلط ال�شوء 
العراقيييات يف وجييوه خمفييية  علييى  املوم�شييات 

باأقنعة فيني�شية مزخرفة. 
 هييذه ال�شييور هييي بالييكاد فا�شحة، بييدال من ذلك 
فاإنهييا متو�شع املراأة على خلفييية حياتها اليومية 
يف اأجييواء بيتييية داخييل بغييداد مليئيية باحلميمية، 
وكان و�شييول العامييري اليهيين �شعييب للغاييية ما 
ا�شطر ال�شيياب البالغ من العمر )21 عاما( الدخول 
يف مفاو�شييات مبا�ييرة مع القوادييين الذين تعمل 
ال�شفلييي  العييامل  اإىل  للدخييول  عندهييم املوم�شييات 
الذي ي�شعب بالعييادة الدخول اليه.  وقد مت اختيار 

االأقنعة التي كانوا يرتدونها من قبل الفنان. 
اأن  "ت�شتطيييع  بعنييوان  عدنييان   جييويل  �شل�شليية   
تذهييب" والقائمة علييى الو�شائط املتعييددة فت�شمل 
بورتريهات فوتوغرافييية الأ�شخا�ض يرفعون �شور 
�شياحييية للباد التييي يتمنون زيارتهييا اأو الهجرة 
اإليهييا، يف تناق�ض وا�شح مع امل�شهد العراقي الذي 

ي�شكنه هوؤالء االأ�شخا�ض.
 اأثنيياء تفقييد االأعمييال، كان ميين امل�شتحيل جتاهل 
حقيقيية اأن امل�شرتين االأثرياء كانوا يتهافتون على 
�ييراء هذه القطع واملبدعيين الذين انتجوهم كانوا 
غائبن عن امل�شهد با�شتثناء نادين حاتوم املقيمة 
يف برليين. عيين هييذا الغييياب قالييت ليمييا �شحادة، 

مديييرة االت�شاالت يف روؤيييا، اأن ال�شبب وراءه لي�ض 
عييدم حماولة روؤيا جلبهييم اىل لندن، ولكن الدخول 

اإىل اململكة املتحدة غر ممكن على االإطاق".
الفنييية يف  ال�شاحيية  تراجييع  اأن  اجللبييي  ويقييول   
العييراق مييا زال م�شتمييرا، ولكيين الثبييات الفنييي مل 
ينطفئ بعييد.  ومع �شعوبة ايجاد اأماكن اآمنة حيث 
ميكنهييم ممار�شته، فيياإن النظام ال�شيا�شييي الفا�شل 
وال�شيا�شين ذوي امل�شالييح الذاتية مل يتمكنوا من 
ردع الفنانيين العراقييين وثنيهييم عيين القيام مبا 

يحبون القيام به اأكرث من اأي �شيء اآخر. 
 علييى العك�ييض ميين ذلييك، فيياإن هييذه االإخفاقييات 
ذاتهييا ترجمييت اإىل الهييام فنييي ات�شييح يف اختيار 
االأعمييال املعرو�شيية يف لندن.  ويت�شميين بع�شها 
ر�شائييل �شيا�شية �شمنية تو�شييل ر�شالتهم اخلا�شة 

للمخربن واالإرهابين والنخب الفا�شدة.
 الر�شاليية التي حملها ن�شييب 2016 ل�شقر عبد اهلل 
�شليمييان وا�شحيية ميين العنييوان ذاته، "اقييراأ" فهي 
جمموعة من �شبعة ن�شو�ض ملفوفة بعناية وب�شكل 
حيييوي بن�شيج ذا األوان زاهية، متثل الكتب املقد�شة 
من خمتلف االأديان. واملغزى من عمل �شليمان هو 
اأنييه اإذا ما قراأ دعيياة العنف هييذه الن�شو�ض فاإنهم 
�شيكت�شفون اأن هناك قوا�شم م�شرتكة اأكرث بكثر من 
اخلافات.  اللوحات الزيتية واملطبوعات والتطريز 
وال�شراميييك والرتكيبات التي ظهرت بفخر يف حي 
اأوملبيا يف لندن حتتفي مبجتمع حي من الفنانن، 
الذييين، كما ي�شفهم �شبتي "يبقون وميار�شون الفن 

دون اعرتاف بهم".
 اإذا مييا بيعييت االأعمال، فاإنهييا بالتاأكيييد �شت�شاعد 
الفيين العراقييي. ولكن بييدون جمهور حملييي، يزداد 
خطيير روؤييية امل�شهد الفنييي العراقي يختفييي ب�شكل 
مت�شييارع الأن املزيييد ميين الفنانيين يتطلعييون اإىل 

مغادرة الباد.
 وبو�شفييه ر�شييام واأخ�شائي ر�شييوم متحركة مقيم 
يف بغييداد، ينكييت �شجيياد عبا�ييض عندمييا �شئل عن 
احللييول املقرتحة لهذه امل�شكلة ويقول احلل هو يف 
الهجرة،  فالفنانون داخل الباد ي�شرون على حبل 

م�شدود.
 ويخل�ييض عبا�ييض قائا "من ناحييية، ميكن اجلهل 
جتيياه الفيين يف العييراق ال�شخ�ييض ميين االزدهييار، 
ولكيين هناك خماطر ميين ناحية اأخييرى اإذا ما اأراد 
ال�شخ�ض، كفنييان اأن يعرب عن اأفييكار مثرة للجدل 

تتعلق باملجتمع اأو الدين اأو ال�شيا�شة".

عندما تكون الهجرة خالقة..

خطر يهدد المجتمع..

تزايد حاالت الطالق في العراق.. تنذر بتفكك الروابط االجتماعية

الفن العراقي يظهر في لندن.. ويختفي في بغداد

بغدادـ خاص 

بغداد ـ متابعة 
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يعر�ض الفنانون العراقيون 
ولأول مرة فنهم يف معر�ض 
اآرت art16(( 16((، وهو 

معر�ض فني دويل يقام 
يف لندن، ويف حني اأنهم 
ا�ستقبلوا ا�ستقبال جيدا 

يف اأوروبا، اإل اأن ال�ساحة 
الفنية التي كانت يف ما 

م�سى حيوية يف البالد قد 
اأخذت بالنكما�ض مع كل 
امل�سكالت التي يواجهها 

العراق حاليا، هناك خطر 
اختفاء امل�سهد الفني يف 

البالد بالكامل،  ويت�سارك 
يف هذه املخاوف العديد من 
الفنانني العراقيني الذين ما 
زالوا يعملون داخل العراق.
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