
تقارير وتحقيقات

العراق  "حماكم  فاإن  الأعلى  الق�ضاء  جمل�س  لإح�ضائية  ووفقا 
 )73569( من  يقارب  ما  العام  املا�ضي  خالل  �ضجلت  كافة 
الكرخ  والر�ضافة  بجانبي  "بغداد  اأن  اإىل  لفتة  طالق"،  حالة 
خالل  من  املحافظات  ببقية  مقارنة  الأوىل  املرتبة  يف  حلت 
ت�ضجيل حماكم  العا�ضمة )30028( حالة خالل العام املا�ضي، 
بـ)16724( طالقا يف جانب الر�ضافة  و)13304( حالة طالق 

يف الكرخ ". 
اأن  ال�ضفار  احمد  ال�ضخ�ضية  الأحوال  حمكمة  قا�ضي  واأكد 
خالل  ل�ضيما  الطالق،  يف  حالت  تزايدا  �ضجلت  "املحاكم 
"الأ�ضباب متنوعة ومتعددة  ب�ضبب  اأن  اإىل  العقد الأخري"، م�ضريا 
التوا�ضل  ع�رص  على  املجتمع  وانفتاح  الجتماعية  املتغريات 
اللكرتوين وكرثة  ال�رصاعات ال�ضيا�ضية واأثرها على الأ�رصة، وهذا 
الفئات  ومبختلف  اغلب  املجتمعات  يهدد  اأ�ضبح  ال�رصيع  التغري 

العمرية". 
حالت  ارتفاع  �ضهدت  الأخرية  "الآونة  اأن  ال�ضفار  واأ�ضاف 
اأو  الغرامية  امل�ضل�ضالت  اأو  الر�ضائل  وال�ضور  ب�ضبب  الطالق 
الإخطار  كله  من  وهذا  "البوبجي"،  كلعبة  اللكرتونية  الألعاب 

املجتمعية". 
"ق�ضايا البتزاز اللكرتوين اإحدى ال�ضور التي �ضكلت  اأن  وتابع 
ن�ضبة من حالت  الطالق"، لفتا اإىل اأن "عدة عوامل اأخرى تقف 
وراء اأ�ضباب تنامي هذه الظاهرة يف  العراق بينها زواج القا�رصات 

وانت�ضار تعاطي املخدرات وارتفاع اجلرائم املجتمعية".
وتابع اأن "من العوامل املعروفة اأي�ضا تدخل الأطراف الأخرى يف 
ال�ضوؤون الزوجية  والعوامل القت�ضادية وعدم توفر فر�س العمل 
والوظائف كذلك انخفا�س م�ضتوى دخل  الأ�رصة وتباين م�ضتوى 
الوعي الفكري والثقايف بني الزوجني والتح�ضيل الدرا�ضي، هذه 

 كلها من الأ�ضباب الرئي�ضية". 
نف�ضي  باحث  ب�ضفة  موظف  "ي�ضتحدث  ان  القا�ضي  ويقرتح 
النف�ضي  الطابع  الباحث الجتماعي  يف املحاكم ملعرفة  ي�ضاعد 

لكال الزوجني"، عادا "هذا الجراء يحد من حوادث  الطالق". 
البحث  ق�ضم  مديرة  �ضلمان  �ضاحب  اإنعام  حتدد  جانبها،  من 
العامني  الفرق بني ن�ضب  الق�ضاء  الأعلى  الجتماعي يف جمل�س 
ارتفاع  احلالت  ت�ضجيل  وراء  اجتماعية  "اأ�ضبابا  اإن  املتتاليني 
عن العام ال�ضابق والطراد امللحوظ يف العقد الأخري"، لفتة اإىل 
ال�ضباب  املجتمعية كـ)عدم توفر ال�ضكن ، اخلالفات العائلية( ، 

الطالق  اإىل  توؤدي  التي  �ضمن  الأ�ضباب  من  اقت�ضادية  واأ�ضباب 
توفر  الوظائف  وعدم  للزوج  العمل  فر�س  توفر  عدم  و�ضببها 
للزوجني وان وجدت فر�س عمل فتكون مبردود �ضهري ل يكفي 
ل�ضد احلاجة  يف ظل ارتفاع الأ�ضعار وارتفاع فواتري املتطلبات 
الالزمة للمكتب �ضواء اأكانت من  ناحية القوت او الناحية الطبية 

او الناحية املعي�ضية . 
اأ�ضباب  وتابعت اأن "الزواج املبكر اي�ضا يوؤدي اإىل الطالق لعدة 
يرتتب  وما  الزوجية  للحياة  ومعرفة  القا�رصة  وعي  عدم  منها 
عليها لكونها �ضغرية ال�ضن وخربتها احلياتية قليلة  وغري قادرة 
امل�ضكلة،  احتواء  على  قادرة  وغري  احلياة  ظروف  مواجهة  على 
وكذلك  م�ضكلة ال�ضكن امل�ضرتك مع اأهل الزوج ما يوؤدي اإىل تدخل 
يف  الطالق  اإىل  وينتهي  �ضلبي  الزوجني  ب�ضكل  حياة  يف  الأهل 

بع�س الأحيان". 
كـ"اخليانة  الطالق  حلالت  اأخرى  جمتمعية  اأ�ضباب  وجتمل 
التكنولوجيا  يف  والتطور  النرتنت  والنفتاح  يف  الزوجية 
اأ�ضياء  النا�س  على  انفتاح  ب�ضبب  الطالق  اإىل زيادة حالت  اأدت 
لبع�س  ال�ضديد  ال�ضكر  "حالت  تن�س  ومل  منها"،  حمرومة  كانت 
الكحول  بتناول  والإفراط  املخدرة  احلبوب  الأزواج  وتناول 
وامل�ضكرات واملخدرات اأي�ضا عدم  قيام الزوج مب�ضوؤولياته جتاه 
الزوجة واأطفاله اآو كليهما ب�ضكل �ضحيح ما يوؤدي بالزوجة  اإىل 
اعتمادها على اأهلها"، ، لفتة اإىل "حالت ان�ضغال الزوج بالعمل 
اأو عدم قيام الزوج بواجباته وم�ضوؤولياته  اإىل �ضاعات  متاأخرة 
جتاه الزوجة والأبناء وكون الزوجة  لي�س لديها مردود �ضهري اأو 

راتب ما يلجئها اإىل طلب امل�ضاعدة من اأهلها". 
وح�ضب م�ضوؤولة البحث الجتماعي ي�ضكل "عدم تقارب امل�ضتوى 
العاطفي والتوافق  النف�ضي بني الزوجني اختالف وجهات النظر 
اأو احلالة املادية اأو التح�ضيل الدرا�ضي  والذي يوؤدي اإىل حدوث 
امل�ضاكل لأن كال من الطرفني يريد اإثبات نف�ضه اأمام الآخر وهو 

 من الأ�ضباب املجتمعية القدمية واجلديدة".
وتذكر اأي�ضا م�ضكلة هجر الزوج للزوجة لأ�ضباب غري قاهرة يف 
ذات  اإ�ضالح  يف  دور  الجتماعي  يكون  للباحث  ل  احلالة  هذه 
الجتماعي يف  اإىل مكتب  البحث  الزوج  عند عدم ح�ضور  البني 
تقدمي  هو  الغالب  يف  يحدث  ما  وهذا  الجتماعي  البحث  اإجراء 
 الن�ضح والإر�ضاد الأ�رصي للزوجة وغالبا الهجر يوؤدي اإىل الطالق 

اأو التفريق. 

بسبب المسلسالت الغرامية والبوبجي... ثالثون ألف حالة طالق 
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تعزز اإلحصائية الصادرة عن 
مجلس القضاء األعلى لحاالت 

الزواج والطالق لعام   2018 
االطراد المتتالي الرتفاع حاالت 
الطالق في العقد األخير، والتي 
يعزوها القضاة  إلى ما شهده 

البلد من التطور التكنولوجي 
واالنفتاح الثقافي. 


