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بسبب المسلسالت الغرامية والبوبجي ...ثالثون ألف حالة طالق
بغداد  -الجورنال

تعزز اإلحصائية الصادرة عن

مجلس القضاء األعلى لحاالت

الزواج والطالق لعام2018

االطراد المتتالي الرتفاع حاالت
الطالق في العقد األخير ،والتي

يعزوها القضاةإلى ما شهده

البلد من التطور التكنولوجي
واالنفتاح الثقافي.

ووفقا لإح�صائية جمل�س الق�ضاء الأعلى ف�إن "حماكم العراق
كافة �سجلت خالل العام املا�ضي ما يقارب من ()73569
حالة طالق" ،الفتة �إىل �أن "بغداد بجانبي الكرخ والر�صافة
حلت يف املرتبة الأوىل مقارنة ببقية املحافظات من خالل
ت�سجيل حماكمالعا�صمة ( )30028حالة خالل العام املا�ضي،
بـ( )16724طالقا يف جانب الر�صافةو( )13304حالة طالق
يف الكرخ ".
و�أكد قا�ضي حمكمة الأحوال ال�شخ�صية احمد ال�صفار �أن
"املحاكم �سجلت تزايدا يف حاالت الطالق ،ال�سيما خالل
العقد الأخري" ،م�شريا �إىل �أن "الأ�سباب متنوعة ومتعددة ب�سبب
املتغريات االجتماعية وانفتاح املجتمع على ع�رص التوا�صل
االلكرتوين وكرثةال�رصاعات ال�سيا�سية و�أثرها على الأ�رسة ،وهذا
التغري ال�رسيع �أ�صبح يهدد اغلب املجتمعات ومبختلف الفئات
العمرية".
و�أ�ضاف ال�صفار �أن "الآونة الأخرية �شهدت ارتفاع حاالت
الطالق ب�سبب الر�سائل وال�صور �أو امل�سل�سالت الغرامية �أو
الألعاب االلكرتونية كلعبة "البوبجي" ،وهذا كله من الإخطار
املجتمعية".
وتابع �أن "ق�ضايا االبتزاز االلكرتوين �إحدى ال�صور التي �شكلت
ن�سبة من حاالتالطالق" ،الفتا �إىل �أن "عدة عوامل �أخرى تقف
وراء �أ�سباب تنامي هذه الظاهرة يفالعراق بينها زواج القا�رصات
وانت�شار تعاطي املخدرات وارتفاع اجلرائم املجتمعية".
وتابع �أن "من العوامل املعروفة �أي�ضا تدخل الأطراف الأخرى يف
ال�ش�ؤون الزوجيةوالعوامل االقت�صادية وعدم توفر فر�ص العمل
والوظائف كذلك انخفا�ض م�ستوى دخلالأ�رسة وتباين م�ستوى
الوعي الفكري والثقايف بني الزوجني والتح�صيل الدرا�سي ،هذه
كلها من الأ�سباب الرئي�سية".
ويقرتح القا�ضي ان "ي�ستحدث موظف ب�صفة باحث نف�سي
ي�ساعد الباحث االجتماعي يف املحاكم ملعرفة الطابع النف�سي
لكال الزوجني" ،عادا "هذا االجراء يحد من حوادثالطالق".
من جانبها ،حتدد �إنعام �صاحب �سلمان مديرة ق�سم البحث
االجتماعي يف جمل�س الق�ضاء الأعلى الفرق بني ن�سب العامني
املتتاليني �إن "�أ�سبابا اجتماعية وراء ت�سجيل ارتفاع احلاالت
عن العام ال�سابق واالطراد امللحوظ يف العقد الأخري" ،الفتة �إىل
اال�سباب املجتمعية كـ(عدم توفر ال�سكن  ،اخلالفات العائلية) ،

و�أ�سباب اقت�صادية من �ضمن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل الطالق
و�سببها عدم توفر فر�ص العمل للزوج وعدم توفر الوظائف
للزوجني وان وجدت فر�ص عمل فتكون مبردود �شهري ال يكفي
ل�سد احلاجة يف ظل ارتفاع الأ�سعار وارتفاع فواتري املتطلبات
الالزمة للمكتب �سواء �أكانت منناحية القوت او الناحية الطبية
او الناحية املعي�شية .
وتابعت �أن "الزواج املبكر اي�ضا ي�ؤدي �إىل الطالق لعدة �أ�سباب
منها عدم وعي ومعرفة القا�رصة للحياة الزوجية وما يرتتب
عليها لكونها �صغرية ال�سن وخربتها احلياتية قليلةوغري قادرة
على مواجهة ظروف احلياة وغري قادرة على احتواء امل�شكلة،
وكذلكم�شكلة ال�سكن امل�شرتك مع �أهل الزوج ما ي�ؤدي �إىل تدخل
الأهل يف حياة الزوجني ب�شكل �سلبي وينتهي �إىل الطالق يف
بع�ض الأحيان".
وجتمل �أ�سباب جمتمعية �أخرى حلاالت الطالق كـ"اخليانة
الزوجية يف االنرتنت واالنفتاح والتطور يف التكنولوجيا
�أدت �إىل زيادة حاالت الطالق ب�سبب انفتاح النا�س على �أ�شياء
كانت حمرومة منها" ،ومل تن�س "حاالت ال�سكر ال�شديد لبع�ض
الأزواج وتناول احلبوب املخدرة والإفراط بتناول الكحول
وامل�سكرات واملخدرات �أي�ضا عدمقيام الزوج مب�س�ؤولياته جتاه
الزوجة و�أطفاله �آو كليهما ب�شكل �صحيح ما ي�ؤدي بالزوجة�إىل
اعتمادها على �أهلها" ، ،الفتة �إىل "حاالت ان�شغال الزوج بالعمل
�إىل �ساعات مت�أخرة �أو عدم قيام الزوج بواجباته وم�س�ؤولياته
جتاه الزوجة والأبناء وكون الزوجةلي�س لديها مردود �شهري �أو
راتب ما يلجئها �إىل طلب امل�ساعدة من �أهلها".
وح�سب م�س�ؤولة البحث االجتماعي ي�شكل "عدم تقارب امل�ستوى
العاطفي والتوافق النف�سي بني الزوجني اختالف وجهات النظر
�أو احلالة املادية �أو التح�صيل الدرا�سي والذي ي�ؤدي �إىل حدوث
امل�شاكل لأن كال من الطرفني يريد �إثبات نف�سه �أمام الآخر وهو
من الأ�سباب املجتمعية القدمية واجلديدة".
وتذكر �أي�ضا م�شكلة هجر الزوج للزوجة لأ�سباب غري قاهرة يف
هذه احلالة ال يكون للباحث االجتماعي دور يف �إ�صالح ذات
البني عند عدم ح�ضور الزوج �إىل مكتب البحث االجتماعي يف
�إجراء البحث االجتماعي وهذا ما يحدث يف الغالب هو تقدمي
الن�صح والإر�شاد الأ�رسي للزوجة وغالبا الهجر ي�ؤدي �إىل الطالق
�أو التفريق.

