
ثالجة  �رشائه  على  عاما  اأربعني  مرور  رغم 
حميد  ال�ستيني  اأن  اإال  اليابانية،  »نا�سيونال« 
على  ويعمل  االآن،  حتى  بها  يحتفظ  هادي 
تعلوه  وبوجه  واالآخر.  احلني  بني  اإدامتها 
ال�ستيني:  يقول  وال�سعادة  الر�سا  ابت�سامة 
اإذ  عاما،  اأربعني  منذ  الثالجة  هذه  »اأحتفظ 
واأو�ساين  زواجي،  يوم  يف  والدي  اإياها  اأهداين 
من  كانت  اإذ  بها،  واالهتمام  عليها  باحلفاظ 
فلم  اآنذاك،  الثمن  والغالية  اجليدة،  املاركات 
يكن مبقدور الكثريين �رشاوؤها واقتناوؤها، لذلك 
رافقتني على  با�ستمرار الأنها  اأحافظ عليها  اأنا 
كال�سديق  فاأ�سبحت  الطويل  العمر  هذا  مدى 
الويف الذي لي�س مبقدوري التخلي عنه«. وبهذا 
اخل�سو�س تقول اأ�ستاذة علم النف�س يف جامعة 
بغداد الدكتورة �سيماء عبد العزيز: »بالرغم من 
اأن املواطن اأ�سبح اليوم على متا�س مبا�رش مع 
االعتزاز  من  مينعه  مل  هذا  لكن  التكنولوجيا، 
باالأ�سياء القدمية، والرغبة يف املحافظة عليها 
االأدوات  وبع�س  الكهربائية  االأجهزة  خ�سو�سا 
االأف�سل  انها  املواطن  يعتقد  التي  املنزلية 

االأجهزة  اأن  كما  ور�سانة،  جودة  واالأكرث 
واالأدوات املنزلية احلديثة متتاز بق�رش عمرها 
اأ�سبحت  العربية  البلدان  الأن  بالقدمية  مقارنة 
نعد  الأننا  الب�سائع،  لت�رشيف  اأ�سواق  مبثابة 
بانتظار  نكون  فنحن  لذا  م�ستهلكة،  جمتمعات 
اىل  ن�سارع  حتى  العاملية  االأ�سواق  تطرحه  ما 
�سناعتنا  فيه  تخطو  الذي  الوقت  يف  اقتنائه، 
خطوات بطيئة ومتعرثة، كما اأن الدول امل�سنعة 
االلكرتوين،  اأو اجلهاز  الب�ساعة  ال تهتم مبتانة 
بعيدا  االأمد،  ق�سرية  اأعمارها  تكون  ما  وغالبا 

عن الر�سانة واجلودة واإطالة عمر ال�سلعة«.
الكهربائية  االأجهزة  ا�ستهالك  يخ�س  ما  ويف 
الكهربائي،  للتيار  القدمية  املنزلية  واالأدوات 
»هناك  حممد:  عقيل  الكهربائي  الفني  يقول 
حتتفظ  التي  العراقية  العائالت  من  الكثري 
باالأجهزة الكهربائية واالأدوات املنزلية القدمية 
للطاقة  ا�ستهالكها  اأن  من  الرغم  على  ال�سنع، 
اإذ ت�ستهلك فولتية كبرية  الكهربائية كبري جدا، 
حجمها  عن  ف�سال  عاليا،  كهربائيا  وتيارا 
برخ�س  متتاز  التي  باحلديثة  مقارنة  الكبري، 

القليل  وا�ستهالكها  حجمها  و�سغر  ثمنها 
للطاقة الكهربائية، اإال اأن تعلقهم بهذه االأجهزة 
زال  ما  اإذ  رافقتهم،  ذكريات  من  غالبا  ياأتي 
اأجهزتهم  باإ�سالح  يقومون  الكثريون  هناك 
القدمية وال يفكرون با�ستبدالها ظنا منهم انها 
يروي  تقليدها«.  وي�سعب  نوعها  من  فريدة 
قائال:  القدمية  بثالجته  تعلقه  ق�سة  ال�ستيني 
»اأنا ال اأعدها جهازا كهربائيا اأ�ستفيد منه فقط، 
بل هي جزء من تاريخ عائلتي كنت اأنقلها معي 
اأثناء تنقلي من منزل اىل اآخر، اإذ رافقتني منذ 
اأن كنت يف �سن الع�رشين، واأرف�س فكرة بيعها 
اأو ا�ستبدالها واأحافظ على اإدامتها ب�سكل م�ستمر 
اأن  ميكن  ال  القدمية،  املاركات  اأن  اأعتقد  الأين 
ياأتي مثلها، اإذ املالحظ ان احلديثة غري قابلة 

لال�ستهالك لفرتات زمنية طويلة«.
القدمية  ال�سلع  »اإن  الفني:  يقول  ال�ساأن  وبهذا 
باحلديثة،  مقارنة  الطويلة  باأعمارها  متتاز 
بجودتها  يهتمون  اآنذاك  امل�سنعون  كان  اإذ 
فال  جدا  طويلة  االفرتا�سية  اأعمارها  وجعل 
�سنوات  بعد  اإال  ا�ستبدالها  اىل  امل�ستهلك  يلجاأ 
اأعمارها  فاأ�سبحت  احلديثة  اأما  طويلة، 
امل�ستهلك  ي�سطر  حتى  �سغرية،  االفرتا�سية 
الدول  با�ستمرار، وبالتايل ت�سمن  تبديلها  اىل 
منتجاتهم  لت�رشيف  �سوق  وجود  ال�سناعية 
توقف«. م�سى  دون  م�ستمر  ب�سكل  وب�سائعهم 
الثالثيني  اأكرث من خم�سة ع�رش عاما وما زال 
ال�سنع  القدمية  مبربدته  يحتفظ  اأمري  يو�سف 
بحجمها  متتاز  التي  الدين،  �سالح  نوع  من 
الكهربائي،  للتيار  االأكرب  وا�ستهالكها  الكبري 
زمالئه  تندر  رغم  كثريا  بها  يعتز  اأمري  اأن  اإال 
ويقول  يغريها.  اأن  على  واإ�رشارهم  عليه 
مقتنياتي  من  الأنها  بها  »اأحتتفظ  الثالثيني: 
يل،  حكومي  راتب  باأول  ا�سرتيتها  اإذ  القدمية، 
معي  �سهدت  الأنها  اأبدا  اأغريها  اأن  ميكن  وال 
اأتخل�س منها، على  واأحزانا كثرية ولن  اأفراحا 
الرغم من تعر�سها للعطل اأكرث من مرة، اإال اأنني 
�ساحلة  بقاءها  اأ�سمن  حتى  باإ�سالحها  اأقوم 
اأحبذ االإ�رشاف  اأنني ال  للعمل واال�ستخدام، كما 
يف تغيري االأجهزة واالأدوات املنزلية با�ستمرار 
اآثار  »اأن  اىل  العزيز  عبد  وت�سري  مربر«.  بدون 
املمكن  من  واالجتماعية  االقت�سادية  االأزمات 
اأن تظل قابعة يف نفو�س النا�س، وي�سبح لديهم 
قلق وهاج�س م�ستمران، كما اأن االأو�ساع التي 
العوز  حالة  يف  خ�سو�سا  جمتمعنا  بها  مر 
احل�سار  �سنوات  مع  ترتافق  مل  التي  والفقر 
فقط، بل ع�سفت بالبالد ظروف خمتلفة جعلت 
ثقة  وعدم  م�ستمر  خوف  حالة  يف  املواطن 
بامل�ستقبل، لذلك دعته اىل االحتفاظ مبقتنياته 
ور�سته  وبداخل  تبديلها«.  وعدم  القدمية 
الهند�سية يف بغداد تكد�ست االأجهزة الكهربائية 
�ساحب  كان  اإذ  التلفزيونات،  �سمنها  ومن 

باإ�سالح  يقوم  فهد  كرمي  الهند�سي  الفهد  مركز 
بع�س  »يف�سل  ويقول:  العاطلة  االأجهزة  بع�س 
املواطنني مواكبة التطور احلا�سل يف البالد، لذا 
اجلديدة  الكهربائية  االأجهزة  انتقاء  اىل  ي�سعون 
ال  اآخرون  وهناك  املتعددة،  التقنيات  ذات 
ميتلكون القدرة ال�رشائية الالزمة، لذلك يقومون 
بت�سليح اأجهزتهم واإدامتها ب�سكل م�ستمر، حتى 

ي�سمنوا عملها ب�سكل جيد ويلبي احتياجاتهم«.
املاركات  يف�سلون  النا�س  »بع�س  ويتابع 
الرخي�سة الثمن كال�سينية وذلك لرخ�س ثمنها، 
واإمكانية  االأ�سواق  يف  بكرثة  توفرها  واي�سا 
احل�سول عليها ب�سهولة، اأما االأمريكية فروادها 
غالء  عن  ف�سال  اأ�سعارها،  لغالء  وذلك  قليلون 
احل�سول  �سعوبة  واأحيانا  االحتياطية،  اأدواتها 
عند  االأجهزة  بع�س  ان  علما  االأدوات،  تلك  على 
مقاربة  احتياطية  اأدوات  اىل  حتتاج  اإ�سالحها 
لالأ�سلية، واأخرى ال ميكن اإ�سالحها اإال باأدواتها 
و�سناء  جتمع  ذاته«.   املن�ساأ  من  االحتياطية 
م�ستمر  ب�سكل  املنزلية،  واالأدوات  االأجهزة  علي 
االأ�سواق املحلية ومواقع  وحتر�س على مواكبة 

من  جديد  موديل  اأي  يفوتها  ال  حتى  االنرتنت، 
االأجهزة احلديثة ال�سنع، ذات املاركات الغالية.

واأدواتها تقول و�سناء:  وبينما ترتب حاجياتها 
لذلك  والتكنولوجيا،  التطور  مبواكبة  »اأرغب 
بدءا  احلديثة،  االأجهزة  اقتناء  على  اأحر�س 
املطبخ  اأدوات  اىل  وو�سوال  بالتلفزيونات، 
املتعددة االأغرا�س، وال اأهتم كثريا الأ�سعار هذه 
فاملهم  الثمن،  غالية  كانت  لو  حتى  االأجهزة 
التطور  اأح�سل عليها وا�ستخدمها الأن  اأن  عندي 
االإن�سان،  خلدمة  ت�سخريه  يجب  التكنولوجي 
كانت  ال�سابق  ففي  حياته،  �سوؤون  وت�سهيل 
يف  �سعوبات  من  يعانني  �سو�سا  خ     الن�ساء 
اليوم  اأما  املنزلية،  مهامهن  اأداء  ويف  احلياة 
االخرتاعات  بف�سل  تختفي  تكاد  ال�سعاب  فكل 
اأ�ستاذة  وتو�سح  املختلفة«.  والتقنيات  احلديثة 
تغريت   2003 العام  »بعد  انه  النف�س  علم 
مادي  ترف  هناك  واأ�سبح  الظروف  من  الكثري 
واالأجهزة  االأ�سياء  يقتنون  بدوؤوا  لذا  للكثريين، 
�سنوات  عن  يعو�سوا  حتى  املنا�سئ،  خمتلفة 
هناك  زال  ما  ولكن  العي�س،  و�سظف  احلرمان 

مب�ساريفها  تقت�سد  التي  العائالت  من  الكثري 
الكهربائية  االأجهزة  على  وحتافظ  املختلفة، 
املاركات  خ�سو�سا  القدمية  املنزلية  واالأدوات 
 2003 العام  قبل  رائجة  كانت  التي  القدمية، 
الإميانهم بر�سانتها وجودتها«. م�سرية اىل »اأنه 
واهتمام  تقنني  هناك  يكون  اأن  املفرت�س  من 
االإن�سان  الأن  املنزلية،  واملقتنيات  باالأجهزة 
معر�س لالأزمات االقت�سادية، لذا ال بد اأن يبتعد 
ال�سخ�سية  فاإن  عامة  وب�سورة  االإ�رشاف،  عن 
االأ�سياء  على  للحفاظ  مبيلها  معروفة  العراقية 
القدمية، واالعتناء بها ب�سكل م�ستمر، لذلك تبقى 
جاء  هذا  ورمبا  اال�ستخدام،  قيد  طويلة  لفرتات 
اآثارها  وتركت  لها  تعر�س  التي  االأزمات  من 
ال�سخ�س،  يف  واالجتماعية  واملادية  النف�سية 
ب�سهولة«.   اآثارها  من  التخل�س  ي�سعب  فاأ�سبح 
الفتة اىل اأنه »بعد االأزمة االقت�سادية التي بداأت 
اأدواته  ت�سليح  يف�سل  اأ�سبح  من  هناك  موؤخرا 
للنقود،  توفريا  واملنزلية،  الكهربائية  واأجهزته 
تعاين  ال  جديدة  اأجهزة  �رشاء  ف�سلوا  واآخرون 
والتطور  للحداثة  مواكبة  واي�سا  االأعطال  من 

طلق  اأن  بعد  ورطته  عن  م(  )ك  املطلق  يتحدث 
حب  بعد  تزوجها  الأنه  اأطفاله،  واأم  زوجته 
عا�سف مل تقف اأمامه كل العقبات اأهمها الفوارق 
االجتماعية والثقافية الأنها من و�سط اجتماعي 
ثري، فقد جمعهما مقعد الدرا�سة اجلامعية كان 
حد  بالكراهية  االأمر  بداية  يف  اإزاءها  ي�سعر 
الفتاة  فيها  اأجد  “كنت  املطلق:  يقول  )القرف(. 
املتعجرفة واملدللة فقد كانت تتحدث عن كلبها 
وكاأنها تتحدث عن �سخ�سية مرموقة، وكنت من 
بيئة فقرية فوالدتي كانت اأرملة وقد ربتنا بعرق 
لزقاقنا  اخلبز  رغيف  اإعداد  يف  وعملها  جبينها 
بالفقراء،  خا�س  بحي  عرفت  حملة  يف  ال�سيق 
اأن تلك الكراهية وذلك القرف انقلب اىل حب  اإال 
جارف مل يعرف احلدود والفوارق وتزوجنا برغم 
اأنف العائلتني ومل يقف بوجه حبنا ال ثراء اأهلها 
وال فقر اأهلي، حتى ان زمالءنا يف الكلية كانوا 
طفلنا  اأجنبنا  اأ�سطوري،  باأنه  حبنا  اىل  ينظرون 
االأول ثم الثاين واحلياة ت�سري بنا من �سعادة اىل 

هناء. 
واأ�ساف “بعد ذلك تغريت عادات زوجتي وبدت 
الأتفه  بوجهي  ت�رشخ  وع�سبية  متغطر�سة  يل 
االأ�سباب بل �سارت ت�ستمني ب�سبب وبدون �سبب 
واأمام اأطفايل ويف يوم احتد اجلدال بيننا فرفعت 
اأن رميت عليها  اإال  يدها بوجهي فما كان مني 
اأذهب  اأين  ولكن  البيت،  من  وخرجت  الطالق 
ذهبت  كلهم،  اخوتي  وتزوج  والدتي  توفيت  فقد 
اىل بيت �سديقي االأعزب فوجدته جمرد فو�سى 
وبداأت اأ�سعر باحلنني اىل اأطفايل وخا�سة للكبري 
الذي �سار عمره ع�رش �سنوات ويف ال�سف الرابع 
االبتدائي، ذهبت اإليها لكي اأرى اأطفايل فطردين 
�سقيقها، ذهبت اىل مدر�سة ابني فاأخربين املدير 
وجدت  والدته،  من  بطلب  ابني  لقاء  با�ستحالة 
اأن  كما  اأبناء،  وال  يل  بيت  فال  ورطة  يف  نف�سي 
من  اال�ستقطاع  اىل  خ�سع  قد  قلته  على  راتبي 
االأ�سدقاء  مني  طلب  لل�سغار،  وح�سانة  نفقة 
اأن اأذهب اإليها الأعتذر لكن كرامتي كرجل وزوج 
يل  يبدو  فاالأمر  بثانية  الزواج  اأما  ذلك،  اأبت 
ونف�سية  مالية  منها  اأ�سباب  لعدة  م�ستحيل  �سبه 
واجتماعية فاأنا بنظر املجتمع مطلق وهذا يعني 
انني من اأرباب ال�سوابق، وجدت جارتنا تتحدث 
عان�س  انها  �سديقي  من  فعلمت  بلطف  معي 
وغري  اأمية  لكنها  غنية  وهي  زوج  عن  وتبحث 
متعلمة، عز على نف�سي اأن اأعي�س مع امراأة جاهلة 
الغنية  املراأة  جربت  فقد  غنية  كانت  لو  حتى 
واأمل  بح�رشة  مثقفة.  كونها  مع  بي  فعلت  وماذا 
ابتداأ )ا- ن( حديثه “باالإ�سارة اىل اأنه نادم جدا 

على طالق زوجته”، مبينا انه ت�رشع يف الذهاب 
موؤكدا  الطالق،  معاملة  الإجراء  املحكمة  اىل 
التاأين  يف  متهلهما  مل  االجتماعية  الباحثة  اأن 
فقط  ين�سب  ال  هذا  ندمه  وان  املعاملة  باإجراء 
على فقدانه اأجواء االأ�رشة ورعاية االأبناء فقط بل 
الأن اأحد اأبنائه االأربعة )معاق( فقد برتت ذراعه 
وهو �سغري عندما اأخذه معه اىل املعمل االأهلي 
هذا  وان  به،  يعمل  كان  الذي  احللويات  ل�سنع 
الطفل البالغ االآن 11 عاما ح�سا�س جدا ومرهف 
اأعلم ما  اأمه، كنت  انف�سلت عن  وقد تاأمل عندما 
الطالق  اىل  دفعتني  زوجتي  اأن  اإال  به  �سيلحق 
تهتم  ال  االإنفاق،  يف  م�رشفة  تطاق،  ال  فهي 
ابنة عمي وان  انها  العلم  باالأطفال وال بي، مع 
من املروءة والرجولة اأن اأحافظ عليها، لكنها مل 
تعطني الفر�سة لكي اأتفاهم معها لي�س من اأجلي 
بل من اأجل االأوالد، اأنا االآن قلق ومت�سو�س على 
اأو  اأن ي�ساب مبكروه  اأخ�سى  ابني البكر املعاق، 
يقدم على اأمر يخالف االأعراف كاأن يكون لقمة 
�سائغة بيد االإرهاب فظروفه توؤهله لذلك وكذلك 
عمره”. ويختتم حديثه احلزين برتديد كلمة: “اأنا  
نادم”.  يتحدث املطلق عزيز �سامل وهو مدر�س 
اإعدادية “انه ينظر اىل طالبه ويجد يف �سحنات 

يف  �سار  حتى  الوحيد،  ابنه  من  �سبها  بع�سهم 
كل يوم ي�ساأل ذلك التلميذ وهو يف مرحلة الثاين 
ابنه  با�سم  يناديه  واحيانا  ا�سمه  عن  املتو�سط 
)با�سم( ويلفت �سامل اىل اأنه يف اجتماعات االآباء 
واالأمهات يتحدث مع والد با�سم حتى انه عر�س 
دون  لبا�سم  خ�سو�سية  درو�سا  يعطي  اأن  عليه 
مقابل، وانه ي�ساأل عنه اإذا غاب عن الدر�س ويقلق 
هذا  تبعة  من  �سامل  املدر�س  ويخ�سى  ملر�سه، 
التعلق بالطالب كونه ي�سبه ابنه وال يدري كيف 
�سيت�رشف اأثناء العطلة ال�سيفية بغياب با�سم”. 
“على  اأن  اىل  م�سطفى  هناء  املطلقة  واأ�سارت 
على  يقدما  اأن  قبل  مرة  األف  التفكري  الزوجني 
الزوجان،  يتقا�سمه  �سوف  ال�رشر  الأن  الطالق 
ف�سال عن اأن االأوالد �سيكونون �سحية اأب قا�س 
واأم متعنتة”. قا�سي االأحوال ال�سخ�سية )�س ح( 
الرجل  �ساألته عن معاناة  ا�ستغرابه عندما  اأبدى 
فاأجاب  مق�سدي  له  اأو�سحت  لكني  املطلق، 
الأن  االأخرى  هي  كبرية  املطلق  الرجل  “معاناة 
لعام   )188( رقم  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون 
اأحق  االأم  اأن   )57( مادته  يف  اأكد  قد   1959
بح�سانة االأبناء حال قيام الزوجية وبعد الفرقة 
اإذا مل تتزوج بعد الطالق، كما لها احلق يف  هذا 

وقوع  بعد  �سنوات  ثالث  ملدة  بيتها  يف  ال�سكن 
الطالق، وهذا ما ي�سبب �سيقا وحرجا له ويفقده 
رعاية اأطفاله م�سداقا المراأة جادلت ر�سول اهلل 
كان  هذا  ابني  اإن  له:  فقالت  االأمة  قائد  )�س( 
بطني له وعاء وثديي له �سقاء وحجري له حواء 
لها  اأن ينزعه مني فقال  واأراد  اأباه طلقني  واإن 
تنكحي”.  ما مل  به  اأحق  اأنت  “�س”:  اهلل  ر�سول 
احل�سانة  ان  احلديث  هذا  من  الفقهاء  وانتزع 
ترجح فيها الن�ساء فهل هناك اأثر نف�سي اأكرب من 
الطالق  ب�سبب  اأوالده  من  يحرم  لوالد  االأثر  هذا 
والفراق.. او قول تلك املراأة التي جادلت ر�سول 
اهلل )�س( حينما طلقها زوجها قائلة: “يا ر�سول 
اهلل.. ان �سممتهم ايل جاعوا.. وان �سممتهم اليه 
اهلل  �سمع  )قد  الكرمية  االآية  نزلت  ثم  �ساعوا( 
وت�ستكي..الخ(”.  زوجها  يف  جتادلك  التي  قول 
ويلفت القا�سي “اإذا كنا نثبت االأ�رشار النف�سية 
كم�سلحني  مدعون  فاإننا  الطالق  بعد  للزوج 
الذي  الطالق  باأ�سباب  اأن نفكر جيدا  واإعالميني 
من  مظهر  وهو  املحاكم  اأروقة  يف  ا�ست�رشى 
مظاهر االنق�سام االجتماعي وان تت�سافر جميع 
املقروءة  االإعالم  و�سائل  جميع  يف  اجلهود 
للتفكري  ودعوة  الظاهرة  تلك  ملعاجلة  واملرئية 

بدرا�سة  الزواج،  موؤ�س�سة  باإن�ساء  ال�رشوع  قبل 
النواحي،  جميع  من  لالآخر  منهما  كل  �سخ�سية 
م�سداقا لقول ر�سول اهلل )�س( )انظر اإليها فاإنه 
اأحرى ان يوؤدم بينكما( وهو ذو معان اجتماعية 
�سكلها  اىل  الع�رش  بعني  النظر  بذلك  يق�سد  وال 
االأحوال  كل  اىل  االأعمق  النظر  واإمنا  وج�سمها 
احلر  واالختيار  الزواج  عقد  عند  حتيطهما  التي 
دون االإكراه واالإجبار املدان �رشعا”. املحامون 
هم اأكرث من غريهم دراية مبعاناة الرجل املطلق 
الأنهم بب�ساطة العارفون باملخفي وامل�ستور من 
)ع  املحامي  ي�سري  عملهم،  بحكم  االأمور  بواطن 
ج( “بغ�س النظر عن اأ�سباب الطالق فاإن اآثار هذا 
االنف�سال توؤثر تاأثريا مبا�رشا يف الزوجة وكذلك 
النف�سية والتبعات  الزوج كما توؤثر يف حالتهما 
الزوج جمربا  يكون  ولكن  والعائلية  االجتماعية 
وكذلك  الزوجية  دار  يرتك  اأن  القانون  بحكم 
نف�سية  اأعباء  الزوج  يتحمل  وهنا  اأطفاله  يرتك 
فتنقلب  املطلقة  زوجته  تتحمله  مما  اأكرث  هي 
حياته اىل جحيم وي�سبح كالتائه فال هو اأعزب 
يف  يعي�س  زوج  هو  وال  ال�سابقة  حالته  يعي�س 
عليه  وتغدق  ترعاه  زوجة  فال  الزوجية،  بيت 
حنانها وحبها وال اأطفال متعلقا بهم.. لذا ت�سبح 
و�سبح  يوؤرقه  كابو�سا  له  بالن�سبة  الطالق  حالة 
احلالل  اأبغ�س  فهو  يطوقه  اأطفاله  عن  ذكرياته 
ان  اإبراهيم  اأمل  املحامية  ترى  فيما  اهلل”.  عند 
“اخلالفات عندما ت�سل اىل املحاكم فهذا يعني 
ا�ستحالة التوافق بني الطرفني، اأما معاناة الرجل 
عن  تقل  ال  الزوجة  معاناة  اإن  فاأقول  الكبرية 
معاناته واالأمر االأهم ان الطالق يف جمتمعنا هو 
بيد الرجل، فلماذا ال نلومه هو، هناك من الرجال 
من يتع�سف يف هذا احلق اأو قد تدفعهم اأنانيتهم 
تبعات  متنا�سني  بالزوجة  ال�رشر  اإحلاق  اىل 
وتوؤكد  والبيت”،  االأطفال  �سياع  من  الطالق 
وعلى  معا  باالثنني  يلحق  “احليف  اأن  اإبراهيم 
الرجل اأال يت�رشع يف رمي اليمني بالطالق على 
من  اأحمد  بثينة  االجتماعية  الباحثة  زوجته”. 
اإحدى حماكم االأحوال ال�سخ�سية اأكدت اأن “اأغلب 
حاالت الطالق يقف وراءها الو�سع االقت�سادي 
املتدهور يف البلد واحلاجة اىل املال بحيث يقف 
الزوج حائرا يف تلبية حاجات بيته ويكون يف 
و�سع نف�سي م�سدود فريمي ميني الطالق بعد اأن 
ف�سل يف اإعالة اأ�رشته غري مدرك باأن من واجبه 
البحث عن احللول ولي�س الهرب من امل�سكلة، كما 
على الزوجة اأن تتفهم اإحراج زوجها واأن ت�ساعده 
هي  تعمل  كاأن  االأ�رشة  مدخوالت  تعزيز  يف 
اأمور  لتم�سية  تقدير  اأقل  تقت�سد على  اأو  االأخرى 
عندما  طلباتها  يف  ت�رشف  اأال  عليها  كما  بيتها 

جتد ان مرتب زوجها ال ي�سد حاجيات البيت”.
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�عتاد جمتمعنا �أن يتعاطف 
مع �ملر�أة �ملطلقة ورمبا ي�صب 
جام غ�صبه على �لرجل كونه 
قد �أ�صرف يف �إحلاق �ل�صرر 

بزوجته �ىل درجة �نه قد تركها 
بدون معيل، وتنا�صى �ملجتمع 

معاناة �لرجل �ملطلق، �أولها 
�صياع �لأ�صرة و�لعي�ش بعيد� 

عن �لنتماء لها، �أما �إذ� كان 
للرجل �ملطلق �أطفال فاملعاناة 

تزد�د هنا لي�ش للزوجة فح�صب 
بل للمطلق �ي�صا وتت�صعب هذه 
�ملعاناة وتتنوع �أقلها بعده عن 
�أطفاله ورعايته لهم، �ىل جانب 

م�صكلة �ل�صكن فالبيت من حق 
�ملطلقة ملدة ثالث �صنو�ت كما 

ن�ش قانون �لأحو�ل �ل�صخ�صية 
رقم 188 ل�صنة 1959، �أما 

�ل�صكن يف �لفنادق فاأمر مل يعرفه 
جمتمعنا لعدة �أ�صباب. 
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