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الطالق الوهمي  ...موضة جديدة ووسيلة للتحايل على القضاء والشرع
بغداد_ فاطمة عدنان

بغداد_ متابعة
وبينما كانت (ن،م) جال�سة تنتظر ان يوقع
القا�ضي على اوراق طالقها ،بد�أ املحامي يلقي
مرافعته ب�صوت واطئ ،ولكنه ارتفع بعد ذلك
ارتفاع املوج متوقفا ب�ضع دقائق ،وهو يتعمد
ان يكون حديثه يف �صلب م�شاكلهم اخلا�صة ،لكي
يجرها للعدول عن هذا االنف�صال الذي �سي�ؤثر
وب�شكل �سلبي على اوالدهم يف امل�ستقبل ولكن
دون جدوى!فقد ا�رصت ذات الثالثة والثالثني
عاما على ر�أيها ،وفج�أة خيم ال�صمت ارجاء
املكان ومرت دقيقة ر�أت خاللها حياتها م�شهدا
م�شهدا منذ زواجها وحتى والدة ابنتها البكر ،ومل
يقطع �سيل تلك امل�شاهد �سوى �صوت زوجها وهو
يقول :انت طالق؟!
ويقول املحامي الذي رف�ض اال�شارة اىل ا�سمه:
" ما من كلمة متتلك قوة كافية لت�صف
ما�شاهدته عيناي يف تلك الغرفة ،ك�أن �ستارة

قد ازيحت وظهرت احلقيقة ،احلقيقة النا�صعة
وراء هذا االنف�صال ،فقد كان الزوج ينطق لفظة
الطالق بنربة فارغة زائفة ،الن يف اعماقه كان
يريد االحتفاظ بهذا الزواج املليء بالأكاذيب
واالحتيال وااللتزام اخلادع امل�سمى الوفاء،
خلف كوالي�س حمكمة االحوال ال�شخ�صية ".
توقف املحامي عن الكالم ل�صعوبة الو�ضع ثم
اكمل عبارته:
" هذا الطالق مل يكن اال بق�صد التحايل على
الق�ضاء الغرا�ض خا�صة معظمها مغيبة عن
اجلهات املعنية ،والميكن اثباتها النها متت
باتفاق م�سبق من قبل الطرفني".
ويقول اخلبري الق�ضائي علي �سلمان البي�ضاين:
" ترتتب عن الطالق امل�صدق بقرار حكم
من حمكمة االحوال ال�شخ�صية �آثار قانونية
و�رشعية ،بغ�ض النظرعن ال�سبب احلقيقي وراء
هذا االنف�صال ،اذ الميكن حما�سبة الزوجني عن

الطالق الوهمي ،ويعد نافذا بالدرجة القطعية،
اذا مل يطعن به خالل ع�رشة ايام وعليه تر�سل
ن�سخة منه اىل اجلهات التي لها عالقة بهذا
االنف�صال ،وان طعن به احد الطرفني واكد على
ا�ستمراراحلياة الزوجية بعقد خارج املحكمة
ي�صدق الزواج ،ويحال الزوج اىل حمكمة اجلنح
بتهمة ارتكاب جنحة ن�ص عليها قانون االحوال
ال�شخ�صية والتي توجز بايقاع عقوبة احلب�س او
دفع غرامة مالية مقدارها ( ) 250000دينار
بحق الزوج لعقد زواجه خارج املحكمة ،وتنتهي
حالة الطالق واثارها واالمتيازات التي مت
احل�صول عليها من تاريخ الزواج اجلديد ".
ومن بني كل تلك الن�ساء املنتحبات الغارقات
يف بحور احزانهن امام مبنى حمكمة االحوال
ال�شخ�صية وعلى ب�ضعة كرا�س قدمية متناثرة
معظمها �سقط خو�ص قاعدته لكرثة ترددهن
يف هذا املكان ،انطلقت (ن،م) ت�شق طريقها و
كل ذرة من ذرات وجهها تبعث بر�سالة مفادها
بان هذا االنف�صال مل يكن اال كحبل احتيال على
القانون خا�صة فيما يخ�ص احلقوق التقاعدية،
وهذا ما اكده اخلبري يف ال�ش�ؤون التقاعدية الذي
رف�ض ب�شدة احلديث عن احكام القانون املوحد
رقم  9ل�سنة  ، 2014لكنه وافق ب�رشط اال نذكر
ا�سمه ال�رصيح،
واو�ضح”:متنح دائرة التقاعد العامة راتبا
تقاعديا للمطلقة عن ذويها ومن تويف زوجها
ب�رشط ان اليكون لها ابن معيل ب�سن الثامنة
ع�رشة ،وال ت�ستلم راتبا من اية جهة حكومية
اخرى ،وعليها ان تلتزم بالقانون يف حالة
زواجها او تعيينها ،اذ اليجوز ا�ستالم راتبني يف
�آن واحد ،بدت على مالحمه عالمات اال�ستياء
والتذمر".
ويوا�صل حديثه”:هناك من تخالف هذه
ال�رشوط وت�ستمر با�ستالم الراتب التقاعدي حتى
بعد تعيينها ،ويتم ك�شف امرها من خالل برنامج
تقاطع املعلومات الذي ي�ؤكد على انها موظفة
ت�ستلم راتبا من هذه اجلهة ،وهنا تقوم دائرة
التقاعد بقطع راتبها الذي منحته لها وا�سرتداد
املبالغ امل�ستلمة".
ويقول ا�ستاذ احلوزة العلمية ال�سيد عماد
املو�سوي " :الزواج ينتهي �رشعا وقانونا اذا
ما قال الرجل للمر�أة انت طالق ،اذا اليوجد يف
ال�شارع اال�سالمي ماي�سمى الطالق الوهمي ،غري
ان هناك من يتحايل على املفاهيم املقد�سة
للزواج بحيل تترب�أ وتنفر منها طباع كل ان�سان
م�ستقيم �سوي عن هذا اخللق املتدين الذي ي�سمح
للزوج ان يجعل من زواجه عقدا جتاريا ،بع�ض
املغالطات التي حدثت يف زمن الر�سول (�ص)
من ال�صحابة فيما يخ�ص الزواج ،فقد اخذ يقول

من تزوج املر�أة ملالها وجمالها حرمه اهلل منها
وهذه ا�شارة اىل االمرا�ض النف�سية عند بع�ض
الرجال الذين اليعرفون قيمة هذا الزواج".
وما اكرث اخلروقات القانونية التي ارتفعت عنها
اغطيتها وفاحت رائحتها وبد�أت تزكم االنوف
وتعمي العيون للتالعب بعقد الزواج قانونيا،
واعادته �رشعا من اجل احل�صول على �صورة قيد
من دائرة النفو�س واخذ هوية الورثة لال�ستيالء
على رواتب املتوفني ،وهذا االمر خمالف لقانون
املنح ،فالزوج مكلف �رشعا وقانونا باعالتها،
ولكن اكمل اجلملة اخلبري التقاعدي ب�صوت
مليء باال�سى " :الميكن اثبات هذا التحايل مهما
ا�ستنفذت دائرة التقاعد العامة من �صالحيات
لك�شفه ،ومن اال�سئلة التي ظلت دائرة التقاعد
عالقة عبثا تبحث عن اجوبتها امل�ستحيلة ،عندما
ت�ؤ�رش املر�أة زواجها يف دائرة النفو�س وت�ستمر

يف ا�ستالم الراتب التقاعدي لذويها ،واليتم ك�شف
تلك اخلروقات اال اذا كان احلظ حليف هيئة
التقاعد ،خا�صة اذا تويف زوجها فعند مطالبة
الزوجة بحقوق زوجها املتوفى الطفالها ،يت�ضح
انها ت�ستلم راتبا عن ذويها وهي متزوجة ،فال
تنظرهيئة التقاعد مبو�ضوع منح اطفالها الراتب
التقاعدي اذا مل ت�سدد جميع الرواتب من تاريخ
زواجها اىل وفاة زوجها".
ومن الناحية ال�رشعية ي�ؤكد املو�سوي ان" :هذا
املال الذي ي�ؤخذ عن هذا الزواج مال �سحت
وحرام ،فمن اخذ درهما من حرام اكبه اهلل
على وجهه يف نار جهنم ،واهلل ينادي يف كتابه
الكرمي ( اَل ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل ) وهذا
هو عني الباطل النك خمادع وتكذب (وال تقولوا
ملا ت�صف �أل�سنتكم الكذب هٰذا حالل و َهٰ َذا
حرام لتفرتوا على اهلل الْكذب) ،انت ايها امل�سلم

عندما تتحايل بف�صل زوجك وبقيمة زوجك فما
اوهنك وما اوهن هذا العالقة التي هي اوهن من
بيت العنكبوت ،وماقيمة هذه املر�أة التي ت�ست�سيغ
وتقبل لنف�سها ان ي�أخذ قبال �شخ�صها وكرامتها
وحقها وواجبها ب�ضعة من االموال ،اال تع�سا
لهذه القيمة االن�سانية التي تنزل اىل هذا
امل�ستوى".
ويطالب املو�سوي جميع امل�ؤ�س�سات الدينية":بان
يكون عقد الزواج عقدا ر�سميا مقيدا بوثيقة من
القانون ال�صادر وال يعتمد على عقد ال�سيد وعقد
ال�شيخ ،ولتطهري الزواج من هذه ال�شوائب الدخيلة
والتالعب بالوثيقة الدينية ،الن هناك ق�ضية
ا�سمها احرتام النظام وعدم االخالل به حتت
عنوان الطالق الوهمي ،واتخاذ العقد ال�رشعي
و�سيلة للتحايل على الق�ضاء لذلك جند املر�أة

وسط احتضان الشوارع لهم ...األيتام مأساة تبحث عن حلول سريعة
بغداد_ متابعة

هجمات �إرهابية هنا وهناك،
رعب وهلع ودمار يجتاح
املكان ،و�ضحايا كثريون
ال ذنب لهم ،خلفوا وراءهم
زوجات ويتامى� ،أطفال �أبرياء
�صاروا بال عائل وال معني.
وكلما تزايدت الهجمات،
تزايدت �أعداد الأيتام يف
العراق ،ما ينذر بعواقب
اجتماعية و�صحية واقت�صادية
وخيمة ،وزارة حقوق الإن�سان
على ل�سان وزيرها دعت �إىل
�أ تاليف مثل تلك امل�أ�ساة التي
�سوف يتعر�ض لها الأطفال،
وقالت �إنه يحتاج �إىل جهود
ا�ستثنائية من اجلهات
احلكومية ومنظمات املجتمع
املدين.

الواقع �إذن ونتائج الدرا�سات واملتابعة �أ�شارت
�إىل �أن الأعداد تتزايد يف ظل الهجمات الإرهابية
وما يخلفة من �أعداد هائلة من الأيتام .وهو ما
يت�ستدعي بذل املزيد من اجلهود وابداء نوع من
الرعاية �إىل هذه ال�رشيحة املهمة يف املجتمع،
املهمة كبرية ح�سب،ال�سوداين ،وزير حقوق الإن�سان،
وت�ستدعي بذل اجلهود من اجلميع.
من جانبها ،طالبت احلكومة العراقية وجمل�س
النواب بالإ�رساع يف ت�رشيع قانون حلماية حقوق
هذه ال�رشيحة ،و�سد احتياجاتها املادية ،وتوفري
الدعم ال�صحي والرتبوي لها ،فما حدث يف العراق
بعد عام  ، 2003ولَّد �أيتاما كثريين ،وهم بحاجة
�إىل دعم �صحي ونف�سي وتربوي.
ونا�شدت منظمات حقوق الإن�سان اجلهات الر�سمية
واملنظمات العاملية باحت�ضان ه�ؤالء الأيتام
و�سد احتياجاتهم املادية  ،ودعت جمل�س النواب
واحلكومة للقيام بدورها لرعاية هذه ال�رشيحة.
املهمة ج�سيمة ،وعلينا فقط �أن نذكر �أن تقارير
دولية ت�شري �إىل �أن العراق بات ي�ضم الن�سبة
الأكرب من الأيتام يف العامل العربي ال�سيما بعد
الإح�صاءات الأخرية لوزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية التي �أ�شارت �إىل �أن عدد الأيتام يف
العراق بلغ نحو خم�سة ماليني طفل �أو ما ن�سبته
 16باملئة� ،أغلبهم يعاين من تهمي�ش املجتمع
كبريا منهم التحول �إىل
واحلكومة ،ما دفع عد ًدا
ً
الت�سول �أو اجلرمية.
منظمة �إىلوني�سف ت�شري �إىل ما يزيد عن ذلك،
وو�صل عددهم �أيتام العراق يف �إح�صاءاتها �إىل
 5,4مليون يتيم �أكرث من ن�صفهم ابتلعهم الطريق،
حتولوا نتيجة لعدم الرعاية وغياب �إىلد التي متتد
لرتعى وحتمي ،لكل �إىل �أوالد �شوارع.
ولنا �أن نتخيل حجم امل�أ�ساة حني نعرف �أن يف
الب�رصة وحدها حو�إىل ن�صف مليون يتيم يعي�شون
يف ال�شوارع وينامون على الأر�صفة ويف احلدائق،
ويعمل بع�ضهم ويعي�ش على عملية جمع القوارير.
يعملون ليجدوا قوت يومهم ،وبدلاً من �أن ت�سعى
احلكومة بجهودها الحتواء هذه ال�رشيحة الربيئة،
وهي واحدة من مهماتها الأ�سا�سية بالت�أكيد ،تقوم
ب�إغالق دور الأيتام ،ورغم �أننا تعلمنا من ثقافتنا
املوروثة احرتام الأرملة ورعاية وحماية الطفل
�إىلتيم ؛ وال يزال ال�شعب يحمل يف روحه هذا
املفهوم الإن�ساين لكن بع�ض اجلهات قامت ب�أعمال
وح�شية �ضد الأيتام ،كما ح�صل قبل ثالث �سنوات.
زد على ذلك �أن ُدور الأيتام يف العراق حمرومة
من دعم الدولة للتعليم ,وهذا يعني حرمان هذه
ال�رشيحة االجتماعية الكبرية من امل�ستقبل,

ومنعها من امل�ساهمة يف بناء املجتمع  ,اما �أوالد
ال�شوارع ف�سوف يكونون على �أقل تقدير( ،وهذا
جمازيا) ،قنابل موقوتة ،ال نعرف متى
تعبريا
لي�س
ً
ًّ
تنفجر وتقتل املئات من الأبرياء؟.
ال�شوارع اليوم باتت ح�ضانة للإرهاب واجلرمية
وتف�شي الأمرا�ض الع�رصية والإدمان على
املخدرات وممار�سة املحرمات  ،وترك الأطفال
و�إىلتامي يف عرائها �سوف يقودنا �إىل كثري من
امل�آ�سي يف القريب.
العراق عانى �شعبه من احلروب والفقر ،والعوز
أثارا �سلبية �سوف تزداد لو �أهملنا
املادي ماخل ََّف � ً
اجلانب الإن�ساين وتركناه بدون توجيه ومراقبة
لي�صبح اليتيم مواط ًنا �صاحلًا يخدم الإن�سانية
والوطن .ولن ن�ستطيع بناء جمتمع عراقي �سليم من
الأمرا�ض االجتماعية �إال بعد معاجلة ما يتعر�ض له
ه�ؤالء الأبرياء من �إهمال وتقدمي كل �أنواع الدعم
لهم.
ويف اللحظة التي ي�س�أل فيها اليتيم نف�سه :ملاذا
قتلوا �أبي وال يجد ر ًّدا �سوى الإرهاب والظالم
وال�ضالل� ،سوف يتحول بالت�أكيد �إىل رغبة حممومة
للق�صا�ص ممن قتل �أو �سمح بالقتل� ،أو من مل
ي�ستطع حمايته� ,سوف تكون الأ�سئلة كثرية وغ�ضب
الأطفال اليتامي بحجمها ،ورمبا يزيد فال ن�ستطيع
التحكم يف عواقبه� .سوف ينتقم من املجتمع الذي

�أهمله واحلكومة التي تركته فري�سة �سهلة ملن هب
ابتداء من قانون
ودب .ولنا �أن نعرف �أن اخللل ي�أتي
ً
الأحوال ال�شخ�صية العراقي ،وهو مزيج من القوانني
املوروثة من الدولة العثمانية وال�رشيعة الإ�سالمية
التي يف غالبها ت�ستند على التف�سري احلنفي يف
ال�رشيعة .كما �أن العادات والتقاليد الع�شائرية
تتدخل بدور كبري يف �صياغة القوانني العراقية،
وهو ما انعك�س ب�شكل �صارخ يف عملية كتابة
الد�ستور .مل يهتم �أي طرف من الأحزاب والقوى
ال�سيا�سية يف العراق بتعيني خرباء معروفني يف
جمال القانون(…)
هذا امل�شهد لأيتامنا ي�ستدعي وجود درا�سات من
قبل اجلامعات العراقية لتبيان عدد ال�شباب الذين
يلتحقون بالإرهابني من ه�ؤالء ال�ضحايا ،كما
ي�ستدعي تغيري قانون احل�ضانة الذي يريد ق�سم
من املتخلفني يف جلنة تعديل الد�ستور الإبقاء
عليه ،وتخريج الآالف من امل�رشدين واملجرمني
يف العراق ،ليكون قاعدة جيدة لت�صدير الإرهابيني
بدعا يف العامل ف�أيتامنا ،كما
�إىل العامل  .نحن ل�سنا ً
يف البلدان املتخلفة الأخرى هم �أ�ضعف �رشيحة
يف املجتمع ،يعانون من اجلوع والفقر واجلهل
واملر�ض ومعر�ضون لال�ستغالل من قبل فئات
كثرية يف املجتمع ،الأ�سباب كثرية وي�أتي علي
ر�أ�سها انعدام الرقابة احلكومية الكافية مل�ساعدتهم

و�صد العدوان واال�ستغالل الذي ابتلوا به.
لكن كيف ميكن معاجلة هذا الو�ضع امل�سيء
واملزري ,وحماية �أطفالنا من ال�ضياع ؟
يجب �أولاً تق�سيم الأيتام �إىل نوعني الطفل الذي فقد
والديه يجب ان يو�ضع يف دار الأيتام � .أما الطفل
الذي فقد �أحد والديه فيجب االهتمام بالعائلة
ب�أكملها .هذه العملية ت�شمل الريف واملدينة،
والطفل الذي تبنته العوائل العراقية ي�رصف له
راتب �شهري للجهات التي تبنته.
كما �أن هناك �رضورة لإرجاع وزارة �ش�ؤون املر�أة
�إىل وزارة ذات حقيبة تخ�ص�ص لها ميزانية مالية
�سنوية من وزارة التخطيط وفق ما يخ�ص�ص
للوزارات الأخرى وتن�سق الوزارة مع الدولة
واملنظمات العراقية والعاملية لإعداد بحوث
و�إجراءات قانونية لدرا�سة هذه املع�ضلة و�إعادة
ت�أهيل هذه ال�رشيحة بعد احتوائهم.
أي�ضا على احلكومة �أن تقوم ب�إن�شاء دور
يجب � ً
للأيتام وتخ�ص�ص لها املبالغ الكافية �رشيطة �أن
تكون حتت �إدارة �أ�شخا�ص معروفني بح�سن ال�سرية
وال�سلوك وتخ�ضع لرقابة �شديدة وجلان نزاهة
متخ�ص�صة يف الرتبية االجتماعية.
كما يجب ت�صحيح ن�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية
ب�ضمان ال ّأم حقها باحل�ضانة يف جميع احلاالت
�أو الو�صي الذي تن�صبه املحكمة ،وهناك واجب

على اجلامعات العراقية �أن تقوم بعمل درا�سات
لهذه احلاالت بالتف�صيل وتقدمي تقارير �إىل وزارة
�ش�ؤون املر�أة للنظر مبعاجلة الق�ضية .بعد ذلك مهم
ج ًّدا قيام احلكومة بر�صد ميزانية كافية لفتح
دار للأيتام ،ويعني يف هذه امل�ؤ�س�سات باحثات
اجتماعيات ممن لهن خربة بالتعامل مع هذه
ال�رشيحة يف املجتمع.
املجتمع العراقي ب�أم�س احلاجة لالهتمام ب�أو�ضاع
الأيتام امل�رشدين يف العراق ،وتوفري مالجئ
�صحية لهم مزودة بكافة الأ�ساليب احلديثة للرتبية
والتدري�س وت�شجيع املتفوقني مبنحهم بع�ض
الزماالت الدرا�سية لي�صبحوا مثال يحتذي للآخرين.
وهناك ما ال تقل �أهمية عما �سبق من واجبات
حكومية ،فعليها مهمة �إرجاع الأرامل والأيتام
املوجودين يف البلدان املجاورة ،والذين ال يحظون
ب�أية رعاية اجتماعية �أو مادية واالهتمام بق�ضية
ت�سكينهم من خالل توفري �سكن �صحي م�ستقل للأم
و�أيتامها.
كما يجب �أن يكون هناك نوع من ال�ضمان
االجتماعي له�ؤالء الأيتام لإنقاذهم من ويالت
ال�شارع القا�سية يف هذه الأيام حتى لو كانوا
�شعورا
يعي�شون مع العوائل الأخرى مما يعطي
ً
جزءا
فيكونون
عندهم ب�أن الدولة ت�رصف عليهم
ً
منها  ،ولهم حقوق يف ذلك البيت الذي يعي�شون فيه
ولي�س طفلاً يعي�ش ب�صدقة العائلة التي احتوته.
االهتمام بالأرامل جزء من االهتمام باليتيم .
الأرامل بحاجة �إىل تق�سيمهن �إىل �أ�صناف ؛ منهن
من لها مهارات فنية �أو �شهادات يجب زجها يف
فورا .الق�سم الذي ال ميلك مهارات ممكن
العمل ً
اال�ستعانة بخرباء من دول �أخرى لفتح دورات
تدريبية ح�سب ظروف وجغرافية املنطقة ثم دعمها
مبنح مالية �أو قرو�ض من الدولة لفتح بزن�س �صغري
ماليا لتعيل �أطفالها
تتوىل �إدارته ويجلب لها مور ًدا ًّ
وت�صبح هي امل�ستثمر فال تعتمد على الدولة وال
تعتمد على �صدقة الأهل والأقارب .هناك بع�ض
امل�ؤ�س�سات الدينية مثل اجلوامع والأديرة والكنائ�س
ت�ستقبل ه�ؤالء الأيتام وتربيهم وفق اجتهادات
خا�صة بامل�س�ؤولني على هذه امل�ؤ�س�سات؛ هذه
امل�ؤ�س�سات يجب �أن ت�شكر من قبل احلكومة العراقية
وتدعم بربامج مادية وتفر�ض على امل�ؤ�س�سات
درا�سات �أ�صولية وفق املنهج الدرا�سي العراقي،
وكم من هذه امل�ؤ�س�سات يف العامل �أخرجت كوادر
علمية و�أدبية عاملية  .هناك �رضورة لال�ستعانة
بخرباء يف هذا املجال من الدول التي عانت من
احلروب مثل رو�سيا و�أملانيا ويوغ�سالفيا.
وال يجب التوقف عند هذا احلد ،فيجب اال�ستمرار
يف االهتمام بدرا�ستهم حتى بعد تخرجهم من
الثانوية وت�رصف م�صاريف درا�سته اجلامعية من

