
وق��ال املواط��ن فرق��د اإبراهيم: "نالح��ظ يف هذه 
الف��رة ارتف��اع ح��االت الط��الق ب�سب��ب اللج��وء 
وخا�س��ة  االجتماع��ي  التوا�س��ل  ال�ستخ��دام 
الفي�سبوك"،م�سيف��ًا "نظ��را لع��دم وج��ود قوانني 
واع��راف وتقالي��د تخ���ص العم��ل يف الفي�سب��وك 
ات�سع��ت ح��االت الط��الق يف بغ��داد ب�س��كل كب��ر 

موؤخراً".
وق��ال اي�سا "نطالب احلكوم��ة العراقية واجلهات 
املعنية اأن تكون لهم وقفة جادة للتخل�ص من هذا 
الفكر املتطرف الذي ت�سبب بهدم البيئة اال�رسية".
الق�سائ��ي  والتفري��ق  الط��الق  ح��االت  ازدي��اد 
اأ�سبحت ظاهرة، بح�س��ب ما اأفاد قا�سي االأحوال 
ال�سخ�سي��ة يف حمكم��ة الك��رخ، �سع��د حمم��د عبد 
الكرمي، حيث "احتلت ق�سايا الطالق يف ال�سنوات 
الث��الث االأخ��رة مرك��ز ال�س��دارة ب��ني الدعاوى 
ال�سخ�سي��ة"،  االأح��وال  اأم��ام حماك��م  ال�رسعي��ة 

م�س��را يف الوقت نف�س��ه اإىل اأن "القانون يحتوي 
على مرون��ة وثغرات ت�ساهم يف الت�رسيع بحاالت 

الطالق وطلب التفريق الق�سائي".
املواط��ن هيث��م جمع��ة قال اأن��ه "تو�سع��ت ب�سكل 
كبر حاالت الطالق يف العراق ب�سبب قلة الثقافة 
وكيفي��ة ا�ستخ��دام التوا�س��ل االجتماع��ي والت��ي 
تهدد حياة اال�رسة لذلك حدث ت�سادم كبر داخل 
البي��وت العراقي��ة ب�سب��ب الثقافة واالع��راف ادت 

لتزايد حاالت الطالق".
وب��دوره ق��ال املواط��ن حمم��د جا�س��م : "ال ميكن 
لك��ن طريق��ة  مبا���رس  ب�س��كل  الفي�سب��وك  اته��ام 
ا�ستخدامه ادت لتنامي ظاهرة الطالق يف بغداد".

للجه��ات  نفتق��د  اي�س��ًا  ال�سب��ب   : اأن��ه  وب��ني 
الرقابي��ة عل��ى مواق��ع التوا�س��ل والت��ي حتد من 
ح��االت االعت��داء والتهدي��د عرب مواق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي". الباح��ث االجتماع��ي واالكادميي 
عالء ال�سفار قال اإن "االنفتاح الكبر الذي �سهده 
الع��راق بع��د 2003 عل��ى معطي��ات جدي��دة م��ن 

التقالي��د والتكنولوجي��ا احلديثة التي غزت البالد 
ومنه��ا مواق��ع التوا�سل االجتماع��ي اثرت ب�سكل 
�سلب��ي عل��ى قابلي��ة املواط��ن ال�ستقب��ال التدفق 
الهائل والغزير من حجم املعلومات التكنولوجية 
وا�ستخ��دام الفي�سبوك على وجه اخل�سو�ص والتي 

ادت الرتفاع حاالت الطالق".
واأك��د اأن��ه "يج��ب ان يك��ون هن��اك نظ��ام اداري 
وو�سائ��ل  املواق��ع  اجتي��اح  ملن��ع  وتكنولوج��ي 
التوا�س��ل االجتماع��ي التي تهدد كي��ان املواطن 
العراق��ي وه��ذا النظ��ام موجود حالي��ا يف بع�ص 

البلدان العربية وينبغي تطبيقه يف العراق" .
ووفق��ًا ملجل�ص الق�ساء االأعل��ى، فاإن عدد دعاوى 
و689  األ��ف   28 كان   2004 ع��ام  يف  الط��الق 
دع��وى ارتفع يف عام 2005 اإىل 33 األف و348، 
بينم��ا و�سل يف ع��ام 2006 اإىل 36 األف و627، 
وم��ن ثم قفز يف ع��ام 2012 اإىل 50 حالة طالق 
مقاب��ل كل 100 حال��ة زواج، اأما يف عام 2015 

فقد �سهد حدوث 52 األف حالة طالق.

 
 واحل�س��ار االقت�سادي يف الثمانينات والت�سعينات، وزاد من خطورة 
االأم��ر اأن هن��اك تي��ارا يت�س��كل م��ن حيت��ان املحا�س�س��ة الطائفية، 
والقط��ط ال�سم��ان يتمت��ع ب�سل��ف املن��اداة ب��اأن البطال��ة يف العراق 
اأ�سح��ت م�سكل��ة تخ�ص �سحاياه��ا الفا�سل��ني يف التكيف مع ظروف 

املناف�سة والعوملة.
م��ن املعاجل��ة اإىل املكافح��ة التقدي��رات احلكومية ت��رى اأّن م�ستوى 
ال���)6%( ميثل حدا طبيعا ملوؤ�رس البطال��ة، ويف ظل هذا امل�ستوى يتم 
العم��ل على �سبل معاجل��ة، ولكن حني تتفاق��م امل�ستويات فال بد من 
تكوي��ن خطة تنتقل م��ن حلظة معاجلة اإىل مكافح��ة اإ�سكالية املوارد 
الب�رسي��ة املعطل��ة. ووفق��ا لالإح�س��اءات القريب��ة ياأت��ي الع��راق يف 
مقدم��ة دول ال���رسق االو�سط بن�سب��ة بطالة تقدر ب���)59%( من حجم 
ق��وة العم��ل و)31% ( بطال��ة موؤقتة ونحو )43%( بطال��ة مقنعة كما 
تقدر ن�سبة الن�ساء العاطالت ب�)85%( من قوة عمل الن�ساء يف العراق.

ويف الو�سع احل��ايل ت�ستقيم ظاهرة البطالة عرب خم�سة اأنواع: بطالة 
دوري��ة ترافق ال��دورة االقت�سادي��ة يقول خ��رباء اأّن مداها بني ثالث 
وع���رس �سنوات. بطالة احتكاكية ناجت��ة عن التنقل امل�ستمر للعاملني 
ب��ني املناط��ق واملهن املختلفة ب��ال اإيقاع مفهوم. البطال��ة الهيكلية 
وهي ب�سبب تغ��رات هيكلية حدثت يف االقت�ساد القومي الذي يعاين 
م��ن غي��اب البو�سلة. البطال��ة ال�ساف��رة ناجتة من اخت��الط وتداخل 

البط��االت ال�سابق��ة. البطال��ة املقنع��ة ال�سائ��دة يف اأغل��ب موؤ�س�سات 
القط��اع الع��ام حي��ث يتكد���ص يف اإطارها ع��ددا كبرا م��ن العاملني 
ب�س��كل يفوق احلالة الفعلي��ة للعمل مما ي�سبب وج��ود عمالة زائدة اأو 
فائ�س��ة ال تنت��ج �سيئا تقريبا. ووفقا الآخر التقاري��ر الدولية املرافقة 
للقرو���ص الدولية التي ا�ستلمها العراق فان ن�سب��ة االإنتاجية للعامل 
يف املوؤ�س�س��ة العامة يعمل مدة )10 دقائق اإىل 15 دقيقة( يف ثماين 
�ساعات وهي مدة االإنتاج الر�سمي، يف حني يكون العامل اأو املوظف 
يف القط��اع اخلا�ص حمققا ل��دورة اإنتاجية تغطي كل �ساعات العمل، 
وه��ذا التناظر يح��دث فرقا هائال ويت�سبب بعدم ت��وازن فر�ص العمل 

واختالل املرتبات ال�سهرية.
هواء يف ال�سبك

يف عام 2016 وباأمر ديواين ت�سكلت جلنة ُعليا برئا�سة االأمانة العامة 
ملجل���ص الوزراء، وت�سم يف ع�سويتها ممثل��ني عن )18( جهة معنية 
تتل��ون بني قطاع عام وقطاع خا���ص، ومتخ�ص عن هذه اللجنة عقد 
موؤمتر خرج بهذه التو�سيات: �رسورة وجود فل�سفة وا�سحة للتنمية، 
اإن�س��اء �سنادي��ق االإقرا�ص التنموي ل��كل املجاالت، اعتم��اد �سيا�سة 
بناء م��دن �سبابية يف املناط��ق الريفية، دعم م�رسوع��ات اجلمعيات 
االإنتاجية والزراعي��ة وال�سناعية واخلدمية، االهتمام باال�ستثمارين 
احلكوم��ي واخلا�ص يف قطاع االإ�سكان، وا�ستقط��اب روؤو�ص االأموال، 
واخل��ربات الوطني��ة املغربة.وم��ن خالل الذه��اب بالعم��ل من اأجل 
مكافح��ة البطالة تفاقم��ت يف ال�سورة بطال��ة اخلرجني وزادت طني 

الظاهرة بل��ال، فالتقارير التي �سدرت ع��ن ا�ست�سارية رئا�سة الوزراء 
ذكرت، ان الدرا�سات �سواء التي تقوم بها وزارة التخطيط اأم الدرا�سات 
التي تقوم بها منظمات اأجنبية وحملية ا�سارت اإىل اأن الذين يدخلون 
�سوح العمل من ال�سباب قرابة ) 500 األف �سخ�ص(، تكون ن�سبة كبرة 
 )USAID( منه��م من خريج��ي اجلامعات العراقية.   ذك��رت وكالة
االأمريكي��ة يف تقريره��ا اخلا���ص ح��ول )الباحث��ني ع��ن اأعمال( يف 
الع��راق اأن اأف��واج العاطلني ع��ن العمل اأ�سبحت مقلق��ة يف ظل اأنواع 
البطال��ة التي ت�رسب حركة العمل يف عم��وم البالد. وبني التقرير اأن 
االإ�س��كاالت التي تعمق م��ن اأزمة بطالة اخلريج��ني تتلخ�ص يف عدم 
وج��ود مالءم��ة بني خمرج��ات التعلي��م يف العراق ومتطلب��ات �سوق 
العم��ل؛ لذلك يعتق��د التقرير اأن بناء القطاع اخلا���ص، وبناء منظومة 
قوان��ني تدعم العاملني يف القطاع اخلا���ص وتوفر لهم بيئة متكينية 
فيه��ا �سم��ان اجتماع��ي، وتقاع��د وحمف��زات، و�سك��ن �سي�ساع��د يف 
امت�سا���ص م�ساعفات البطال��ة ويقل�ص من حدوده��ا املتنامية اإىل 
مع��دالت منخف�سة.وا�ستن��ادا اإىل ذل��ك يعم��ل الفري��ق احلكومي على 
امل�س��ي يف تبني اخلطة الوطنية املو�سوعة ل�سنوات 2013- 2017 
والت��ي من اأهدافها خف���ص معدل البطالة اإىل حت��ت 6% عام 2017، 
والتخطي��ط ملعاجلة اخلل��ل احلا�سل بني خمرج��ات النظام التعليمي 
وحاج��ة ال�سوق، ومراجع��ة ال�سيا�سة اال�ستثماري��ة احلالية، وحت�سني 
بيئ��ة العم��ل، والتخطي��ط الإن�س��اء م��دن �سناعي��ة وجتاري��ة، وو�سع 
ال�سيا�س��ات جلذب اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية، وت�سجيع �رسكات 

القطاع اخلا���ص على اال�ستثمار والدخول بق��وة اإىل ال�سوق العراقية، 
والتخطي��ط لزي��ادة اال�ستثم��ار احلكوم��ي يف امل�ساري��ع االنتاجي��ة 
الكب��رة، واإج��راء اإح�ساء �سام��ل للعاطلني عن العم��ل من اخلريجني 

وحملة ال�سهادات العليا وحتليل تلك االإح�سائيات والبيانات.
اأرقام من حلم ودم

االإ�سكالي��ة الثابت��ة اأن مع��دل املجم��وع الكل��ي للخرج��ني ي�سل اإىل 
)565357( خريج��ا ي�سقطون يف م�ساح��ل البطالة، واإزاء ذلك تقوم 
منظم��ة )FORAS( االأمريكي��ة يف الق��راءة االآتي��ة: ي��راوح معدل 
اأعم��ار ن�سف �سكان العراق ما ب��ني 25 فاأ�سغر، ويدخل )400000( 
األ��ف �سخ�ص بالغ فئ��ة القوى العامل��ة �سنويا، ووفق��ا لذلك تت�سنف 
البطال��ة اإىل ن�سب��ة 16 % ب�س��كل حتمي، و30 % ب�س��كل حمتمل حيث 
تك��ون ن�سب��ة 50 % من الذكور يف املناطق املدني��ة ، باملقابل ت�سكل 
الن�س��اء ن�سب��ة 13 % فقط من القوى العاملة.اإن ه��ذه االأرقام و�سواها 
يف تقاري��ر اجله��ات الر�سمي��ة واملنظم��ات الدولي��ة واملحلية تعاين 
م��ن اهتزاز املوؤ���رسات نتيجة ما يتعر�ص له الع��راق على يد موجات 
االإره��اب العاتي��ة، وارتباك الكت��ل ال�سكاني��ة، واأزم��ة الف�ساد املايل 
واالإداري الت��ي ت�رسب البالد ط��وال وعر�سا، وهذا االأمر يت�سبب يوما 
عن يوم يف م�ساعفات بظاهرة البطالة التي تخرج اليوم عن ال�سيطرة 
وحت��ول الفئات العاطلة اإىل األغام ب�رسي��ة ت�سر يف ال�سوارع حا�رسة 
على الدوام اإىل تك��ون حطبا للنزاعات والعنف وكتل مناورة ي�ستثمر 

ال�سيا�سيون يف ا�سطراباتها االجتماعية وم�ستقبلها املجهول.

الكشف عن 6800 دعوى قضائية غير منجزة 
منذ أعوام بمركزي شرطة السعدون والعلوية

48 قاضيًا يرّددون القسم إمام رئيس مجلس 
القضاء األعلى للعمل في محاكم البالد

الطيران المدني: مطارات البالد استقبلت قرابة 
50 ألف مسافر

بغ��داد � اجلورنال: ك�سف مكت��ب املفت�ص العام لوزارة الداخلي��ة، االإثنني، اأن مفرزته 
التفتي�سي��ة التابعة ملديرية تفتي�ص بغ��داد/ الر�سافة ر�سدت وجود اأكرث من 6800 
دع��وى ق�سائي��ة يف مركزي �رسطة ال�سع��دون والعلوية غر منجزة من��ذ اأعوام وحلد 
االآن. وق��ال املكت��ب يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" ن�سخ��ة من��ه، اإن "مف��رزة تفتي�ص 
مديري��ة �رسط��ة حمافظة بغداد/ الر�سافة متكنت من �سب��ط 4000 دعوى ق�سائية 
و 200 دع��وى مبارز جرمية غر منجزة يف مرك��ز �رسطة ال�سعدون من عدة �سنوات 
وحل��د االآن"، مو�سحا اأن "الك�سف جاء نتيجة قيام املف��رزة بزيارة تفتي�سية للمركز 
لالطالع على �سر العمل فيه وتدقيق �سجالته وا�سابره والدعاوى التي يف املركز".
واأ�س��اف البي��ان، اأن "املفرزة التفتي�سي��ة ر�سدت 2878 دع��وى ق�سائية يف مركز 
�رسط��ة العلوي��ة غر منج��زة منذ عدة �سن��وات وحل��د االآن ف�ساًل ع��ن �سبطها ل� 10 

دعاوى ق�سائية غر م�سجلة يف ال�سجل االأ�سا�ص اخلا�ص باملركز".
واأ�س��ار اإىل، "املف��رزة فاحت��ت مديرية تفتي�ص بغ��داد بغية ت�سكي��ل جمال�ص حتقيقية 
بح��ق �سب��اط التحقي��ق ال�سابقني واحلاليني م��ن الذين كانوا �سبب��ًا يف تاأخر ح�سم 
املجال�ص يف اأوقاتها املحددة، واتخاذ االجراءات القانونية والعقوبات الالزمة بحق 

من تثبت ادانته بالتق�سر واالهمال".

بغ��داد – اجلورنال: اأعلن جمل�ص الق�ساء االأعلى، اليوم االثنني، عن تخرج )48( قا�سيًا 
جدي��داً خالل حف��ل ح�رسه اأع�ساء جمل���ص املعهد الق�سائي،  فيما اأك��د رئي�ص املجل�ص 
القا�س��ي فائق زيدان اأن اخلريجني اجلدد م��ن املعهد الق�سائي �سيوزعون على خمتلف 
املحاكم . وقال رئي�ص جمل�ص الق�ساء االأعلى القا�سي فائق زيدان يف بيان �سدر خالل 
تردي��د ق�س��م الدورة )38( م��ن املعهد الق�سائي تلقت��ه "اجلورن��ال"، اإن "تخرج الدورة 
احلالي��ة ه��و فرحة ان�سم��ام كوكبة جديدة م��ن الق�ساة تزامنت مع فرح��ة  حترير اأخر 
مدينة عراقية من االإرهاب ". واأكد القا�سي زيدان على "�رسورة املحافظة على كرامة 
وهيب��ة الق�س��اء و�رسورة احلر���ص التام على  تطبي��ق القانون بحيادي��ة ، م�سدد على 

وجود "دعم  الكامل من قبل املجل�ص واأع�ساءه للق�ساة اجلدد يف مهامهم". 
وتاب��ع اأن "القا�س��ي يجب اأن يراعي ان��ه ابن املوؤ�س�سة الق�سائي��ة ، وبالتايل اأي اإ�ساءة 
تاأتي من القا�سي  ت�سيء للموؤ�س�سة كلها"، الفتا اأن "التوا�سع واملعاملة احل�سنة اأ�سا�ص 

التعامل مع النا�ص"، مو�سيا اإياهم ب� "النا�ص خراً". 

بغداد � اجلورنال: اأعلنت املن�ساأة العامة للطران املدين العراقي، االإثنني، عن ا�ستقبال قرابة 
50 األف م�سافر ام�ص االحد، يف خمتلف مطارات البالد. وقالت وزارة النقل يف بيان تلقت 
"اجلورن��ال" ن�سخ��ة منه، اإن "املن�ساأة العامة للط��ران املدين العراقي، اأ�سدرت اح�سائية 
للحرك��ة اجلوية يف املطارات العراقية للرحالت القادم��ة بلغت 264 رحلة ملطارات بغداد 
والنج��ف اال���رسف والب���رسة والنا�رسي��ة"، الفت��ا اإىل اأن "جمم��وع امل�سافري��ن فيها كان 
48،700 م�سافر". واأ�سافت الوزارة، اأن "مطار بغداد الدويل �سهد و�سول 100 رحلة وعلى 
متنه��ا 20،000 م�سافر"، مردفا "اأما عدد الرح��الت اجلوية ملطار النجف اال�رسف الدويل 
بلغ��ت 147 رحلة وعلى متنه��ا 25،400 م�سافر". وتابعت، اأن "مطار الب�رسة الدويل �سهد 
ا�ستقبال 15 رحلة وعلى متنها 3000، كما �سهد مطار النا�رسية الدويل ا�ستقبال رحلتني 
وعل��ى متنه��ا 300 م�سافر". ولفت��ت اإىل، اأن "تلك املطارات ا�ستقبلت خ��الل االيام االأربعة 

املا�سية ما يقارب 980 رحلة وعلى متنها 260،000  م�سافر".

اأعلن��ت نقاب��ة املعلمني يف حمافظة نين��وى، االإثنني، 
عن عزمها رفع دعوى ق�سائية يف املحاكم املخت�سة 
�س��د اجله��ات التي تعرق��ل توزي��ع الروات��ب املدخرة 

للمعلمني.
وقال نقيب املعلمني رعد اجلبوري يف حديث �سحفي 
، اإن "نقاب��ة املعلم��ني بعد اتبع��ت كل الطرق الر�سمية 
يف �سبي��ل ح�سول الكوادر التدري�سي��ة يف نينوى على 
رواتبه��م املدخ��رة الك��رث من عام��ني نتيج��ة �سيطرة 
داع���ص على املحافظة، لكن حتى اللحظة مل جتينا اي 

جهة بهذا اخل�سو�ص".
واأ�س��اف اجلب��وري، اأن "اأغل��ب الدوائ��ر يف حمافظ��ة 
نين��وى ا�ستلموا رواتبه��م املدخرة با�ستثن��اء مديرية 
الربي��ة"، مردف��ا "لذلك قررن��ا ت�سكيل انت��داب هيئة 
م��ن املحام��ني لرف��ع دع��وى ق�سائي��ة �س��د اجلهات 
الت��ي تعرقل توزي��ع الروات��ب املدخ��رة للمعلمني يف 

املحافظة".
واأ�س��ار النقيب، اإىل اننا "قررنا العم��ل �سمن القانون 
والد�ست��ور العراق��ي ال��ذي يتيح للنقاب��ات الدفاع عن 
ممثليه��ا ونطلب من احلكومة ���رسف الرواتب با�رسع 

وقت".

اأعلن��ت وزارة التجارة، االإثنني، ع��ن املبا�رسة بحملة لنقل 
املواد الغذائية اإىل ق�ساء القائم غربي االأنبار.

وقال��ت الوزارة يف بيان تلق��ت "اجلورنال" ن�سخة منه، اإن 
"الوزارة توا�س��ل ا�ستعداداتها الوا�سعة الي�سال املفردات 
الغذائية ملناط��ق القائم، وتاأمني ح�سة العوائل املتواجدة 
وبنف�ص االلية الذي ا�ستخدمت يف مناطق االنبار واملو�سل 
و�سالح الدي��ن وال�رسقاط"، الفتة اإىل "الب��دء بحملة لنقل 
املواد الغذائي��ة اإىل الق�ساء". واأ�ساف البيان، اأن "الوزارة 
هي��اأت خزي��ن من املف��ردات التموينية يف خم��ازن قريبة 
ت�ستطي��ع م��ن خالله��ا اي�س��ال ح�س��ة املواطن��ني بف��رة 
ق�س��رة وع��رب اال�سطول الناق��ل ل�رسكاتها ال��ذي ا�ستطاع 
بجه��ود ا�ستثنائي��ة تاأمني احتياجات جمي��ع املناطق من 

املواد الغذائية وتلبية احلاجة الفعلية من الغذاء".

"إحصائية : فيسبوك" يتسبب بارتفاع حاالت الطالق في العراق!

البطالة في العراق .. ارقام إنفجارية وحلول زادت الطين "بلة"

نقابة المعلمين بنينوى تقاضي 
الجهات المعرقلة لتوزيع الرواتب

التجارة تباشر بحملة لنقل 
المواد الغذائية إلى القائم 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

متابعة ـ الجورنال 

تتّوغل ظاهرة البطالة يف 
العراق نتيجة ات�ساع اأنواعها 

وتداخلها على خلفية ا�ستمرار 
جهود التنمية، وتفاقم الديون 

اخلارجية، والظروف ال�سيا�سية 
والأمنية التي يتعر�ض لها 

العراقيون منذ 2003، ف�سال عن 
طغيان الف�ساد املايل، والإداري، 

واختالل منظومة القوانني 
اخلا�سة بال�ستثمارات، و�سوق 

العمل، وحركة الأموال. وميتزج 
ذلك مع اإرث اخلراب الثقيل 

املتمثل بتعاقب احلروب،

ظهرت اأ�سباب جديدة 
حل�سول الطالق 
بني الأزواج يف 

العا�سمة بغداد ومنها 
عامل التكنولوجيا 

املتطورة وبالخ�ض 
ات�ساع ا�ستعمال موقع 

التوا�سل الجتماعي 
"الفي�سبوك".
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