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عد اخلبير الـقانوني طارق حرب
ارتــــفــــاع مــــعــــدالت الــــطالق في
احملاكم الكـثر من  30 الف حـالة
خالل عــام واحـد مــؤشـر خــطـيـر
يتسبب بـتفكيك الـنسيج االسري
وبنية اجملتمع  عازيا سبب ذلك
 الـى غـــــيــــــاب احلـــــد االدنـى من
متطلبات احلياة الزوجية . وقال
حرب لـ (الـزمـان) امس ان (اغلب
حاالت الزواج احلاصلة ال تتوفر
فـيـها احلـد االدنى من مـتـطـلـبات
ـسائل احليـاة حيث تـأخـذ فقط ا
الـشـكــلـيـة والـتي يـتــرتب عـلـيـهـا
حاالت طالق كون االكثرية التقدر
ــهم والـذي يـعـد ـوضـوع ا ذلك ا
ســكـيــنـة ورحــمـة) الفـتــا الى ان
(اغــــلـب االشــــخــــاص من الــــذين
تـلكون يقـدمون على الـزواج ال 
ســـوى مــبــالغ بــســـيــطــة القــامــة
حـفالت الزفـاف وبـالـتـالي حتدث
في ما بعد خالفات كبـيرة نتيجة
عدم مـقـدرة الـشخص االسـتـمرار
في االنــــــفـــــــاق مــــــا يــــــؤدي الى
الطالق) مبينـا ان (الزواج حياة
جـديـدة لـكال اجلـنـسـ وهـذا مـا
ومة يتـطلب حتمل الـزوج لـد
احلياة واحلـفاظ على االسرة من
ـئة بـا الـتـفـكك) مـؤكدا ان ( 95 
مـن حـــاالت الــــطالق هي لــــفـــئـــة
الـشـبـاب ولــيس بـ كـبـار الـسن
وهــنــاك اســبــاب كــثــيــرة مــنــهــا
الـــــزواج عن طـــــريق االنـــــتــــرنت
ومـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي)
مشـيرا الى ان (الظـاهرة خـطيرة
ولـهــا اثـارا سـلـبـيــة النـهـا تـفـكك
الــــنــــســـــيج االســـــري وبــــنــــيــــة
اجملتـمعات  وما نـحتـاجه للـحد
منها هو توفيـر متطلبات احلياة
مـن قـــبل الــــزوج وتـــغــــاضي كال
ـشـكالت الـطـرفـ عــنـد حـدوث ا
حــفـاظــا عـلـى احلـيــاة الـزوجــيـة
ونـــســـيج االســرة). وقـــال بـــيــان
جملــلس الــقـضــاء االعــلى تــلــقـته
(الــزمــان) امس ان اإلحــصــائــيـة
الــــصــــادرة عن اجملــــلس تــــعـــزز
حلــاالت الـــزواج والــطالق لــعــام
ـتـتـالي الرتـفاع  2018 االطراد ا
حاالت الطالق فـي العقـد األخير
تخصصون إلى والتي يعزوها ا
مـــا شــهــده الـــبــلــد مـن الــتــطــور

التكنـولوجي واالنفتـاح الثقافي.
ووفقـا إلحـصائـيـة اجمللس تـلقت
(الــزمـــان) نـــســخـــة مـــنــهـــا فــأن
(مــحــاكم الــعــراق كــافــة سـجــلت
ـاضي نحو73569 خالل العام ا
حـالــة طالق حــيث جـاءت بــغـداد
ـرتبـة األولى مـقارنـة بـبقـية في ا
احملــافــظــات من خالل تــســجــيل
احملــــاكم  30028 حــــالـــــة خالل
ــــاضي بـــواقع 16724 الـــعـــام ا
حـــــالـــــة طـالق في الـــــرصـــــافـــــة
و 13304حـــالـــة بـــالـــكـــرخ). من
جــانـــبـه اكـــد قـــاضي مـــحـــكـــمــة
األحــوال الـــشـــخـــصـــيـــة احـــمــد
الـــصـــفـــار أن (احملــاكـم ســجـــلت
تـــــزايــــدا في حـــــاالت الــــطالق و
الســـيــمـــا خالل الـــعــقـــد األخــيــر
وألســبــاب مــتــنــوعــة ومــتــعــددة
ــتـغـيـرات االجـتـمـاعـيـة بـسـبب ا
وانــفــتــاح اجملــتــمع عــلى عــصـر
الــتـــواصل االلــكــتـــروني وكــثــرة
الـصـراعـات الــسـيـاسـيـة وأثـرهـا
عـــلى األســـرة وهــذا الـــتـــغــيـــيــر
الـسـريع يهـدد اغـلب اجملـتـمـعات
ــخـتــلف الـفــئـات الــعـمــريـة) و
وأضـــــاف أن (اآلونــــة األخــــيــــرة
شـهــدت ارتـفـاع احلــاالت بـسـبب
سلسالت الرسائل والصـور أو ا
الغراميـة أو األلعاب االلكـترونية
كـلـعـبـة الـبـوبـجي وهـذا يـعـد من
اإلخـطــار اجملـتــمـعــيـة) واوضح
الــصـــفــار ان (قــضــايــا االبــتــزاز
االلـكـتـروني إحـدى الـصور الـتي
شـكلت نـسـبـة من حـاالت الطالق
فـــضال عـن عـــوامل اخـــرى تـــقف
وراء أسباب تنامي هذه الظاهرة
في الـــــعـــــراق بـــــيـــــنـــــهـــــا زواج
الــقـــاصــرات وانــتــشــار تــعــاطي
اخملـــــدرات وارتـــــفــــاع اجلـــــرائم
اجملــتـمــعــيـة) وتــابع أن (هــنـاك
عـــوامـل مـــعـــروفـــة أيـــضـــا وهي
تــــــدخـل األطــــــراف األخــــــرى في
الـــشــؤون الــزوجــيـــة والــعــوامل
االقـتــصـاديــة وعـدم تــوفـر فـرص
العمل والوظائف كذلك انخفاض
مــســتـــوى دخل األســرة وتــبــاين
مستوى الوعي الفكري والثقافي
بـــ الـــزوجــــ والـــتـــحــــصـــيل
الدراسي) مـقـتـرحـا (اسـتـحداث
مـــوظف بــصـــفــة بــاحـث نــفــسي
يسـاعد الـباحث االجـتماعي ?في
ـعـرفـة الـطـابع الـنفـسي احملـاكم 

السن وخـبـرتهـا احليـاتـية قـليـلة
وغير قادرة عـلى مواجهة ظروف
ــشـــكــلــة احلـــيــاة او احـــتــواء ا
ـشـتـرك وكـذلك مـشـكـلـة الـسـكن ا
مـع أهل الـــــزوج مــــا يـــــؤدي إلى
تـدخل األهـل في حـيــاة الـزوجـ
بـــشـــكل ســـلـــبـي ويـــنـــتـــهي إلى
الــــطالق فـي بــــعض األحــــيـــان).
وجتمل أسبـاب مجـتمعـية أخرى
حلــــاالت الــــطالق كــــاخلــــيــــانــــة
الزوجـية في االنـترنت واالنـفتاح
والـتطـور في الـتـكنـولـوجـيا أدت
إلى زيادة حـاالت الـطالق بـسبب
انفـتاح الـناس عـلى أشيـاء كانت
مـحـرومـة مـنـهـا وايـضـا (تـناول
بـعض االزواج احلـبـوب اخملـدرة
واإلفـــراط بــــتـــنــــاول الـــكــــحـــول
ــــســــكـــــرات و عــــدم قـــــيــــامه وا
ـــســـؤولـــيـــاته جتـــاه الـــزوجــة
وأطــفـــاله آو كـــلــيـــهــمـــا بـــشــكل
صــحـــيح) واكـــدت ســـلـــمــان ان
(حـاالت انـشـغـال الـزوج بـالـعـمل
إلى ساعات متـأخرة أو عدم قيام
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الـزوج بـواجـبــاته ومـسـؤولـيـاته
جتاه الزوجـة واألبناء  تلـجأ ما
ـســاعـدة من أهـلـهـا). إلى طـلب ا
ستوى واردفت ان (عدم تقارب ا
العـاطفي والـتوافق الـنفـسي ب
الــــزوجـــ واخـــتـالف وجـــهـــات
ـــاديـــة أو الـــنـــظـــر أو احلـــالـــة ا
الــتــحـصــيل الــدراسي مــا يـؤدي
شاكل ألن كال ايضا إلى حدوث ا
الطـرف يـريـد إثبـات نفـسه أمام
اآلخــــــر وهـــــــو مـن األســـــــبــــــاب
ـة واجلـديدة) اجملـتمـعـيـة القـد
مــشــيـرة الى ان (مــشــكـلــة هــجـر
الـــزوج لــلــزوجــة ألســـبــاب غــيــر
قـاهــرة في هـذه احلـالــة ال يـكـون
لـــلـــبــاحـث االجــتـــمـــاعي دور في
إصـالح ذات الـــبــــ عـــنــــد عـــدم
كتب إلجراء حضور الزوج إلى ا
الـــبــحث االجـــتــمــاعـي وهــذا مــا
يـــحــــدث هــــو تـــقــــد الـــنــــصح
واإلرشاد األسري للزوجة وغالبا
الـــهـــجـــر يـــؤدي إلى الـــطالق أو

التفريق). 
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ــــالـــــيـــــة  امس وافـــــقـت وزارة ا
االحـد عــلى زيــادة مـخــصـصـات
ــــهن الــــصـــحــــيـــة. وقـــال ذوي ا
ــالــيــة مــتـــظــاهــرون أن (وزارة ا
ـتـظـاهرين اسـتجـابت لـطـلـبات ا
هن الـصـحيـة ووافقت من ذوي ا
على زيادة مخصصاتهم  من 50
ــئــة تــنــفــيــذا لــقـرار الى  80 بــا
مجـلس الوزراء). ووجـهت نقـابة
ـــهن الــصـــحــيــة فـــرع الــنــجف ا
السبت نداء الى جميع اعضائها
ــشـــاركــة في الـــعــازمــ (عـــلى ا
ــركــزيــة امـام وزارة ــظــاهــرة ا ا
ــالــيــة االحـــد تــوفــر الـــنــقــابــة ا
حـافـالت لـنـقــلـكم ذهـابــا وايـابـا.
حـيث توجـد احلـافالت امـام مـقر
الـنـقـابـة الــكـائن في حي الـغـديـر

خــلف فـنــدق الـنــجف الـســيـاحي
مـجاور هـيـئـة الـنزاهـة وسـيـكون
االنـــطالق الى بـــغـــداد الــســـاعــة
اخلــامـســة فــجـر يــوم االحــد لـذا
نــســـتـــرعي انـــتـــبـــاهـــكم وعـــلى
الــراغـبــ تـســجــيل اسـمــائـهم).
وتــعـهـدت بــاسـتــمـرار الـتــظـاهـر
حلــ تـنــفــيــذ قـرار  61 جملـلس
ــخــصــصـات الــوزراء اخلـاص 
اخلــــطــــورة ورفـع الــــتــــســــكــــ

ـهن الصـحـية. الـوظيـفي لـذوي ا
وقــال مـــتــظــاهــر لـ (الــزمــان) ان
ـالـية عنـاصـر االمن امام وزارة ا
منعت اجهزة االعالم من تصوير
الــتــظــاهـرة . واكــد مــصــور كـان
يعتـزم تغطـية احلدث ان (حـماية
الوزارة منعته من التصوير فيما
اسـتــولت عـلـى كـامـيــرة زمـيل له
ـــسح الـــصــور وقـــام افـــرادهــا 

لتقطة دون بيان االسباب). ا
وفي تطور قالت تقارير ان وزارة
ـــالـــيـــة اصــدرت قـــراراً بـــشــأن ا
اخملــصــصـات. ووجــهت (كــتــابـا
رسميا جلمـيع دوائر الصحة في
احملــافــظـات تــطــالـبــهم بــإرسـال
ــهن الــقـــوائم اخلــاصـــة لــذوي ا

الي الالزم لتوفير الـتخصيص ا
ــــدة عــــلـى أن تــــتـم اإلجــــابـــــة 
أقـصــاهـا 30يـومــاً). وجــاء قـرار
ـالـية بـعـد طـلب بـيـان إجراءات ا
مـن قــبـل الــنـــائب هـــدى ســـجــاد
بـزيادة اخملـصـصـات بنـسـبة 30

ئة.  با
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ارجأ مـجلس الـنـواب جلـسته الى
قـبل بـعد تـصويـته على السـبت ا
قـراريـن نـيــابــيـ بــشــان حـمــايـة
الـــثـــروة احلــــيـــوانـــيــــة وتـــوزيع
الــــــدرجـــــــات الــــــوظـــــــيــــــفـــــــيــــــة
لالخـــــتــــصــــاصـــــات في مــــدارس

التربية. 
ــان وقـــال بـــيــان امـس ان (الـــبـــر
صـــوت بـــرئـــاســـة الـــنـــائب االول
لـرئــيس اجملــلس حــسن الــكــعـبي
ـنـتج عـلى قـرار نـيـابـي حلـمـايـة ا
الـوطــني من الــدواجن واالســمـاك
ومــنـع اغــراق الـــســـوق احملــلـــيــة
ستورد) الفتا الى ان (اجللسة با
شهدت ايضا الـتصويت على قرار
اخـــر بــــشـــأن تــــوزيع الــــدرجـــات
الـوظــيـفــيـة في وزارة الــتـربــيـة و
ـدن الـغـاء الـتــمـيـيـز بــ مـراكـز ا
واالقضـيـة والنـواحي والـقصـبات
من خالل تـــوزيـع الـــدرجـــات وفق
ــدارس لــســد الــشــواغـر حــاجـة ا
ـالكــات بـــحــيث تـــكــون ونــقص ا
االولويـة للـمحـاضرين) وتابع ان
(اجمللس صـوت كـذلك عـلى قـانون
ـرور بــعـد اجنـاز  20 مـادة مـنه ا
امس االول) وتابع انه (تقرر عقد

قـبل). من اجللـسـة يـوم الـسـبت ا
جـانـبه  شـدد الــكـعــبي عـلى دعم
االلـيـات الـدسـتـوريـة والـقـانـونـية
تاحة ألعضاء مجلس والوسائل ا
الـنـواب لـالسـتـجــوابـات شــريـطـة
احــتـــرام الـــعالقـــة مع الـــســلـــطــة
الــتــنـــفــيــذيــة وان ال تـــكــون عــلى
حساب الدور الرقابي والتشريعي
للمجلس. وانـتخبت جلنـة الثقافة
واإلعالم النـيابـية سـميعـة الغالب
رئيساً للجنة وحمد الركابي نائباً
لــهــا  واخــتـــيــار ريـــبــوار هــادي
رئيسـاً للـجنـة القانـونيـة والنائب
مــحـــمــد الـــغـــزي نــائـــبــا له كـــمــا
انــتــخـــبت جلــنـــة االمن والــدفــاع
النـيـابيـة محـمـد رضا رئـيـساً لـها
والـنــائب نــايف الــشــمـري نــائــبـا
للـرئيس والـتصـويت على الـنائب
نــاصــر الــهــركي مــقــررا لــلــجــنـة.
ــالــيـة وكــشف عــضــو الــلــجــنــة ا
ـانــيـة عـبـد الــهـادي مـوحـان الـبـر
الــــســـعــــداوي عن مــــا ســــمــــاهـــا
بكـوالـيس جلـسـة التـصـويت على
قرر.وقال رئيس اللجنة ونائبه وا
السـعـداوي في تـصـريح امس  إن
(رئاسات الـكتل السـياسيـة فشلت
في الــوصـــول إلى تــوافـق بــشــأن
انـية حسم رئـاسـات اللـجان الـبـر

برغم مرور ثـمانـية أشهـر من عمر
ــان مــا دفع بــعض الــلــجـان الـبــر
الــنــيــابــيــة لــلــمــضي بــانــتــخــاب
ا رئاساتـها بغـية تفـعيل عمـلها 
اني ـصـلحـة الـعمل الـبـر يصب 
والـلـجـان وواجـبــاتـهـا بـعـيـدا عن
الـتـوافـقــات الـسـيــاسـيـة). وقـرأت
الــلـجــنــة الــقــانــونـيــة الــنــيــابــيـة
تقـريـرين بشـأن مـقتـرحي قـانوني
ــبـــرمــجــ الــعــراقــيــ نــقــابــة ا
والـــبـــايـــولـــوجـــ وبـــعـــد ابـــداء
الحـــظـــات بـــشـــأنـــهـــا  اوصى ا
اجملـتــمــعــون بـ(أحـالــة مــقــتـرحي
الـقـانــونـ الى جلـنــة مـؤسـسـات
ـدني بــعـدهــا الـلــجـنـة اجملـتــمع ا

ــعــنــيــة بـــأجــراءات تــشــريــعه) ا
واضــــاف ان (الــــلــــجــــنــــة قــــررت
تـضـيــيف رئـيـس هـيـئــة الـتــقـاعـد
نـاقـشة ـقـبل  الوطـنـيـة الثالثـاء ا
ـقـتـرحـة عـلى قـانون التـعـديالت ا
التـقاعد ) مشيـرا الى ان (اللـجنة
صـوتت عــلى اعـداد صــيـغــة قـرار
خـاص بــسـوريـا والــذي يـتــضـمن
تــقــد الـدعـم لــلــشـعـب الــسـوري
عانـاتهم وخـاصة في ما تخفـيفـا 
يـتـعـلق بـشـحـة الـوقـود). الى ذلك
جـمـعت كـتــلـة احلـكـمـة الــنـيـابـيـة
تـواقـيع لـلـتـصــويت عـلى تـطـبـيق
ــــيـــ قــــانـــون نــــقــــابـــة االكــــاد
العراقـي وتـنفـيذ مـطالـبهم.وقال
عضـو الكـتلـة جـاسم البـخاتي في
تصريح امس إن (تشـريع القانون
لم يـــكن تــرفـــا او عـــبــثـــا بل جــاء
ـا نصت عـلـيه االسـباب استـنـادا 
وجبـة الواردة في نص الـقانون ا
رقم  61 لـــســــنـــة  2017 وانـــنـــا
نــطــالب بــتــشــريع هــذا الــقــانـون
ــطـــالب الهــمـــيـــته) وتــابـع أن (ا
تتضمن اشـراك النقـابة في جميع
الــلــجــان الــوزاريــة واجلــامــعــيــة
بــاالضـــافــة تـــخــصـــيص االمــوال
ي من لصرف مستحقات االكاد

اجور احملاضرات). 
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لـكال الـزوجـ لـلـحد مـن حوادث
قــالت الـــطالق).  من جـــهــتـــهــا  
مـديـرة قـسم الـبـحث االجـتـمـاعي
فـي اجملـــــلـس إنـــــعـــــام صـــــاحب
سـلـمـان ان (أســبـابـا اجـتـمـاعـيـة
وراء تسجيل ارتفاع احلاالت عن
ـلحوظ العـام السـابق واالطراد ا
في الــعـقــد األخـيـر نــتـيــجـة عـدم
تــــوفـــــر الـــــســـــكن و اخلـالفــــات
الــعـائـلــيـة وأســبـاب اقـتــصـاديـة
مــنــهـا عــدم تــوفـر فــرص الــعـمل
للزوج او الوظائف للزوج وان
وجـــدت فـــرص عـــمل  فـــتـــكـــون
ــردود شــهـــري ال يــكــفي لــســد
احلـاجـة في ظل ارتـفـاع األسـعار
ــتــطــلــبــات الالزمــة وفــواتـــيــر ا
للـمـكتب سـواء أكـانت من ناحـية
الـقــوت او الـنـواحي الــطـبـيـة او
عيـشية) الفتة الى ان (الزواج ا
ـبـكـر ايــضـا يـؤدي إلى الـطالق ا
نـــظــــرا لــــعــــدم وعي ومــــعــــرفـــة
الـقـاصـرة للـحـيـاة الـزوجـيـة وما
يـتـرتب عـلـيـهـا لـكـونـهـا صـغـيرة
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ــلــكي . وســجل مـن ا االنــتــصــار فـي آخــر جــولـــتــ
الالعـب د مـاريانـو دياز هـدف في الـدقائق 2و 49
وفـايـيــخـو في الـدقــيـقـة 40 بـيـنـمــا سـجل لــفـيـاريـال
جـيرارد مورينـو في الدقيقة 11 وكـوستا في الـدقيقة
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عــــاد فـــريق ريــــال مـــدريــــد بـــكـــرة الــــقـــدم لــــســـكـــة
االنـتــصــارات امس االحــد  بــفــوزه  بــنــتــيــجـة ثـالثـة
اهـداف مقـابل هـدفـ  عـلى فـريق فـيـاريـال في إطار
مـنافسـات اجلولة الـ 36 من الـليغا بـعدما فشل في
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