
ـؤخـر. فـمـا أن حــقـوقـهـا في الـبــيت وا
تــنــتــهي اجلــلــســة ويــخــرج الــزوجـان
اخملـتـلـفـان خـارج أروقـة احملـكـمـة ومن
الــنـادر أن يــتم الــطالق سـريــعـاً إال في
حـاالت اسـتثـنـائيـة وقلـيـلة يـتـفق فيـها
ـوضوع بطـريقة الـزوجان عـلى إنهاء ا
سـلمـية وهي حاالت قـليلـة جداً يتـفاجأ
بـهـا حـتى قـضـاة األحـوال الـشـخـصـية
في احملـاكم. وتبقى تلك بالـنسبة إليهم
قــضــايـا يــسـهـل احلـكم بــهــا عـلــمـاً أن
اتـخاذ القاضي قرار الـتفريق يأتي بعد
ســؤال الــزوجــ عن إمــكـان مــراجــعـة
األمـر مراراً وإحالة الزوج في أحيان
كـثيرة إلى باحثة اجتماعية للمساعدة.
والــواقع أن الــقــانـون الــعــراقي يــبـدي
مـــرونـــة كــبـــيـــرة في هـــذا اجلــانـــــــب
ـرأة حـــــــــــضـانـة ــنح ا وغــالـبــاً مـا 
األطــفــال تــلــقـائــيــاً نــســبــيـاً حــتى أن
ــــــــهـا مـنـذ ـقـتـرحـات الـتي  تـقـد ا
ـان الـعراقـي من قــــــــبل مـدة إلى الـبـر
نـواب ونائـبات مـتشـددات حول تـغيـير
قــانـــون األحــوال الــشــخــصــيــة ومــنح
احلـــــضــــانـــــة إلى الـــــرجل جـــــوبــــهت
بـاعتـراضات واسعـة من النـاشط في
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اخملــيــفـــة وان نــنــشــر الــتــوعــيــة بــ
مـجتـمعنـا الذي يعـاني مشكـلة الطالق
التي تغزو احملاكم وبشكل يومي حتى
ــصـــلــحــ بـــاتت تــؤرق الــقـــضــاة وا
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ــشــرفــة الـتــربــويــة فــاطــمـة وتــقــول ا
ابـراهـيم في تـصـريـحـات صـحـفـية  ان
(اسـبـاب كـثيـرة ادت الى تـزايـد حاالت
الــطالق مـنــهـا اسـبــاب اقـتــصـاديـة او
صـغر عمر الزوج وقلة الوعي بشكل
عــــــام واحلـــــروب والــــــوضع االمــــــني
ــشـتــرك وتـدخل والــهـجــرة والـســكن ا
االهـل في حــيــاة الــزوجــ وانــتــشــار
ــدبــلــجــة الــتـي تــطـرح ــســلــسالت ا ا
الـطالق بسهولة وكثرة حاالت اخليانة
الــزوجــيــة او الــزواج بــدون رغــبــتــهم
الـــكــلــيـــة او الــعـــنف االســري او عــدم
ـمـكن ان نـتـجـنب هـذه االجنــاب ومن ا
االســبـاب او نــحـاول احلــد مـنــهـا قـدر
ـسـتـطاع عـن طريق نـشـر الـوعي ب ا
الـــنـــســـاء والـــشـــبــاب وفـــسـح اجملــال
لـلشـباب لـكي يخـتار شـريكـة حياته او
ان تـخـتار شـريك حيـاتهـا بدون اجـبار
ونـــبــذ االعــراف الــقـــبــلــيـــة الــســائــدة

ومـحـاولة تـوفـير فـرص عـمل للـشـباب
واهـم من ذلك كــــله ان يــــتــــوفـــر االمن
واالمـــان لــيــنــعـم اجملــتــمـع بــالــهــدوء
واالســـتـــقـــرار).اجلـــديـــر بـــالـــذكـــر ان
إحـصـاءات وزارة الـعـدل الـعـراقـية في
الـسنـوات األخيـرة تؤكـد تزايـد حاالت
الــطالق في الــعـراق فـي شـكل الفت ال
ســيــمــا عــام  2011الـــذي بــلــغت فــيه
حــاالت الـطالق 59 ألــفـاً و515 حــالـة
وعـام 2016 إذ بــلـغت حــاالت الـطالق
ـسـجلـة لـدى القـضاء  53ألـفاً و182 ا
حــالــة. أمــا حــاالت الـطـالق الـتـي تـتم
خـارج احملاكم والتي غالباً ما تقع ب
ـتزوّج القصّر وهي غـير قليلة فال ا
ـلك إحصـاءات عنـها ألنـها غـير أحـد 
مـدونـة في الـسـجـالت الرسـمـيـة حـيث
يـقع الـزواج والـطالق خـارج احملـكـمة.
بـعض قضـايا الطالق تـستمـر سنوات
فـي احملــــاكم بــــســــبـب رفض الــــرجل
تــطـلـيق زوجـته وإعالنـه تـمـسـكه بـهـا
أمـام القاضي ما يدفع باألخير إلى رد
الـدعوى. لـكن احلقـيقـة تكـون غير ذلك
تـمـاماً فـهو ال يـكـون متـمـسكـاً بزواجه
ـا يـزعم رفض الـطالق أو زوجــته وإ
كـي يـــدفع زوجــــته إلى الــــتـــنـــازل عن
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انــتــشــرت وبــشــكل لـالنــتــبــاه ظــاهـرة
الـــطالق وهـــجـــر الـــزوج لـــزوجـــته في
االونــــة االخـــيــــرة وســــجـــلـت احملـــاكم
الـــشـــرعــيـــة الـــعــراقـــيـــة حــاالت طالق
تــضـاعـفت اعـدادهــا بـعـد الـعـام 2003
وبـالـتـالي تـسبـبت حـاالت الـطالق هذه
ــشـاكل الـعــائـلـيـة والــتي امـتـدت الى ا
اخلالفـات العـشائـرية فـضال عن تضرر
االبـنـاء اذا كان الـزوجـ اجنبـوا عددا
من االبـناء  وتنشغل احملـاكم الشرعية
واخملـتصـ في البحث االجـتماعي من
خـالل الــــبـــــاحــــثـــــات والــــبـــــاحــــثــــ
االجـتـمـاعـيـ الـذين يـقـومـون بـدراسة
اســبـــاب الــطالق ويــحــاولــون تــقــريب
وجـهات النظر وحل اخلالفات وتذويب
ــشــاكل بــهــدف تــعـديـل قـرار الــطالق ا
سـواء من الـزوج او الـزوجـة ومع فشل
الــعـديــد من الـبــاحـثـ االجــتـمــاعـيـ
ـــشــاكـل واخلالفــات راحت بـــتــذويب ا
احملــاكم الــشـرعــيـة في عــمـوم الــعـراق
تـتـضاعـف مخـلـفة مـشـاكل عائـلـية اول
مــتــضــررهــا االبـنــاء والــعــائــلـة  ومع
زيــادة واضـحـة جـدا في نـسـبـة حـاالت
الـطالق في اجملتمع العراقي التي تنذر
ــســتـوى بــكــارثــة اجــتـمــاعــيــة عــلى ا
ـسـتـقـبـلي عـلى حـدٍ سـواء. الـقــريب وا
وتــقف عـدة اسـبـاب خـلف هـذه احلـالـة
الـغـريـبـة في مجـتـمع أقل مـا يـقـال عنه
انه مـجـتمع مـحافظ بـنسـبة عـاليـة منه
فـروض ان تـكون الـنسـبة وبـالـتالي فـا
ــكن قــيــاســا بــاجملــتــمــعــات اقل مـــا 
ـتـخـفـفـة ديـنـيا ـتـسـاهـلـة وا االخـرى ا
. (الزمـان) استطلعت بعض واجـتماعياً
ـواطنـ والبـاحثـ واهل الدين آراء ا
لـــلــوقــوف عــلـى هــذه الــظـــاهــرة الــتي
تــفـاقـمت في االونـة االخــيـرة لـنـتـعـرف

على اسبابها وعالجاتها 
ي عـبـد الـكـر عـلوان ـواطن االكـاد ا
يــــقــــول (إن الـــــطالق ال يــــحــــصل دون
ـلفت لـلـنـظـر في اآلونة أسـبـاب  لـكن ا
األخـيرة إن السبب الرئيس للطالق في
اجملـــتــمـع الــعـــراقي هـــو االســتـــخــدام
اخلـاطئ لوسـائل التواصل االجـتماعي
ومـــا يـــنــــتج عـــنه مـن تـــفـــكك لألســـرة
ا يؤدي وانـعدام الثـقة ب الـزوج 

البـــد ان يــتــدخل االعـالم لــلــعب الــدور
ـواطـنــ عن اضـرار ــهم بـتــوعـيــة ا ا
الــــطـالق بــــعــــد ان عــــجــــزت احملــــاكم
ـــصـــلـح االجـــتـــمـــاعي في تـــقـــريب وا
وجــهــات الــنــظــر وحل اخلـالفــات بـ

الراغب بالطالق) .
ــصـلـحـات االجـتـمـاعـات الـتي احـدى ا
فـضـلت عدم ذكـر اسـمهـا قالت ان ( من
ـقـتـرحـة لـلـحـد من هـذه بـ احلـلـول ا
الـــظــــاهـــرة  اخلـــطـــيــــرة الـــتي بـــدات
تـتــضـاعف في الـعـراق أن تـكـون فـتـرة
اخلـطوبـة طويـلة كي يـتعـرف الطـرفان
عــلى بـعــضـهــمـا نــفـســيـاً وســلـوكــيـا.
االخـتـيار الـصحـيح أو السـليم لـشريك
احلــيــاة  الــتــوافق بــ الــطـرفــ من
الــنــاحــيـة الــثــقــافــيـة واالجــتــمــاعــيـة
والــنـفــسـيـة. مــحـاولــة إيـجــاد الـسـكن
ـسـتـقل  ألن سـكن الـزوجـ في بيت ا
مـستقل يـبعد شبح الـطالق ويجنـبهما
االحــتـكــاكــات الـتي تــنـغـص عـلــيـهــمـا
احلـيـاة . على الـشـاب أن يجـد له عمالً
يـــعــيل به زوجـــته وهــذا يـــوجب عــلى
ــبــاشــر في إيــجـاد الــدولــة الــتــدخل ا
فـرص العـمل للـعاطلـ وانتـشالهم من
الـضـيـاع . إعطـاء دور اكـبـر للـبـاحـث
االجـتـماعـي من خالل زيـادة أعدادهم
ـــراقــــبـــة حـــاالت الـــطـالق ومـــعـــرفـــة
أسـبابهـا ووضع احللول الـناجحـة لها
ــيـدانــيـة . نــشـر ـتــابـعــة ا من خـالل ا
الــوعي الــقـانــوني الـذي يــبـ مــضـار
ونـتـائج الـطالق ومـا يـؤديه مـن خراب
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عـدم تـدخل اآلباء واألمـهـات في شؤون
الـــزوجـــ وتــرك احلـــريـــة لـــهــمـــا في
اخــتــيــار طــريــقــة الـعــيش  والبــد من
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة لـنـبذ مـثل تـدخل ا
هــذه احلــالــة ونــشــر الــوعي الــفــكــري
واالنــســاني بــ الــراغــبــ بــالــطالق
وتــذكـيـرهم بـانــهـمـا سـيـحــكـمـان عـلى
ابـــنــائـــهــمــا بـــالــتـــشــرد والـــفــشل في
حــيــاتـهــمـا واالهــتــمـام بــنــشـر االفالم
والـدرامـا الـتي تـساعـد عـلى الـتـخلص
مـن حــاالت الــطالق وبــثـــهــا بــوســائل
االعـالم واالهم تــدخل مــبــاشــر مــابــ
وضوع كـبار ووجهاء العائلت حلل ا

سلميا قبل الطالق).
االعـالمي عالء عـبــد الــهـادي يــقـول ان
(ظـاهرة الطالق حـقيقـة  أخذت تنـتشر
وبـــشــكل غــيـــر مــعــقــول فـي اجملــتــمع
خـــاصــــةً في احملـــافــــظـــات الــــعـــراقـي
فــقــد تــعـددت الــوســطى واجلــنــوبــيــة
األســـبــاب واخلــســارة واحــدة  ولــعل
أبــرز األســبــاب ضـعـف الـتــوعـــــــــــيـة
الـديـنيـة واجملـتمـعـية فـضالً عن غـياب
كـــــبـــــيـــــر لــــدور وســـــائـل اإلعالم وكل
عـنية بـتثقـيف اجملتمع اجلــــــــــهات ا
ــخــاطــر هـذه الــظــاهــرة الــتي بـدات
تـنــشـر الـتـخـلف ) . ويـضـيف ( عـلـيـنـا
كـــجــهــات اعـالمــيــة ســـواء في مــجــال
الـصحـافة او الـتلـفزيـون او االذاعة او
ـثل حـاالت الـطالق الــدرامـا الـتـصـدي 
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قراطية  و(سوق تقدم الى الصحـافة على أنها الوجه احلقيـقي للد ينظـر العالم ا
وقف  وهي حرة) لالفـكار اخملـتلـفة  دون إقـصاء لـرأي أو تهـميش  أو إحـتكـار 
ـا فيـهـا االنتـخـابات  خـاصـة عنـدما ـقراطـية أخـرى   ارسـات د تـتقـدم عـلى 
تشوبـها شائبة التزوير  وشراء االصوات والـذ  وإستخدام النفوذ  والفساد 
كن أن يحصل مع أوحتوم شكوك حول تمويل  احلمالت االنتخابية  وهذا ما ال 
ادي ستقلة حقيقة  وتـلك التي تبتعد عن احملاباة واالبتزاز  والربح ا الصحـافة ا

هنية  و مصالح الشعب والوطن . على حساب ا
 وعـندمـا نقـول  بهـذا الرأي  لـيس كون الصـحافـة  تتـحكم بـالرأي الـعام فقط  أو
سـؤولـية اخملـتلـفة  ألن واليـتهـا مـفتـوحة  ال تـتـحدد بـزمن معـ  خالف مـواقع ا
ـا  تـتـحــكم في أمـزجـة الـنـاس وتــوجـهـاتـهم  وعـنـدمـا يــحـصل الـعـكس تـكـون وإ
الـصحـافـة قـد فقـدت قـوتـها  ولم تـعـد صـاحلة لـهـذا الـدور وتصـبح ال عالقـة لـها
رضـية  ومـنهـا الفسـادعلى سـبيل بـالشـأن العـام  وبتـنظـيف البالد من الـظواهـر ا

ثال   بل  تنصرف الى أمور أخرى ليس من صميم مهامها .. ا
ويظهـر ذلك جليا في في االنتخابات  واالزمات  ومـنها احلروب  وغالبا ما تكون
الـغلـبة للـجهـة التي يقف االعـالم الى جانبـها  وتـتسابق االطـراف جمـيعهـا لكسب
ـواقع الـسـياديـة  وال يـقل أهمـيـة عن أي موقع وده  ولـذلك فـان االعالم يـعد من ا

سيادي أخر...
ـا يشـكل اخلـبر مـفـاجأة لـغيـرهم   لـكنـه شيء طبـيعـي عنـدهم   ومن  تـقالـيد  ر
ا في ـهمة   العمل هـناك أن يحـضر أبرز كتـاب أعمدة  الرأي في االجـتماعات ا
ذلك مع الـقـادة العـسـكريـ  كـما حـصل مـؤخرا  في إجـتـماع طـارىء  في الـبيت

نطقة   بحضور الرئيس دونالد ترامب ... ناقشة االزمة في ا االبيض 
قراطـية  أم لنا شأننا اخلاص  و(ال نثق بكالم فأين نحـن من هذه (التقاليد) الد
الـصحف)  وال نـرى من فـائدة فـيـها غـيـر تنـظيف  زجـاج الـشبـابـيك  أو وضعـها
ائـدة لتكون (سـفرة)  لألكل عليـها  لسـهولة طيـها ورميهـا بعد إنتـهاء وجبة على ا
الـطعـام  وقـد أضاف لـها أحـد الـزمالء الكـتـاب مهـمة أخـرى من جتـربته اخلـاصة

لتكون سجادة  للصالة عندما تغيب السجادة االصلية ..
تـقدمة هي من (حتدد إجتاهات سلـوك الناس واختياراتهم) الصحـافة عند الدول ا
ـانية التابعة لليونسكو (أن عـنى يقول (ديتر اوفنهويزر) من اللجنة اال  وفي هذا ا
قـراءتنـا اليومـية لـلصـحف تؤثـر في مواقـفنا  سـلوكـنا  حـتى في قيـمنـا االخالقية
ـا ـسـؤولـ عــلى االسـتـجـابـة الـفـوريـة  االسـاسـيـة ) كـمـا جتـبــر قـوة الـصـحـافـة ا
تــطــرحه.. ولـهــا الــقـدرة عــلى أن تــطــيح بـرؤوس  مــهــمـا كــان وزنــهـا الــســيـاسي
واالجـتـمــاعي والـفـني والـثــقـافي واالقـتـصــادي   إذا مـا تـعـرضت لــهـؤالء بـالـنـقـد
ــكــانـة ــنــصـب  وا والــهــجــوم  أو نــشــر فــضــائح وتــصــرفــات ال تــنــاسب ذلك ا
االجتمـاعية التي هم عليها  وجتبرهم على االعتذار  أواالستقالة  كما حصل مع
الرئـيس االمريكي نيكسون  في فضيحة ووترغيت مثال .. وإن لم تقم بفضح هؤالء

لم تعد تستحق الصدور واالنفاق عليها ..
 فكم من الـفضائح  طفت على السـطح  في مستنقع الـفساد  في العراق  وأخذت
حيزا كـبيرا في النـشر واالذاعة في الفـضائيات وعـلى نطاق واسع  وبـعضها يرد
انيـ أيضا وتترد فـي مختلف وسائل االعالم  دون أن على لـسان سياسيـ وبر
رفوض) يكون لـها أي نتائج  أو تأثـير على (مكانـة) هؤالء   أو (تغييـر سلوكهم ا
ـا في ذلك اجلـمـاهـيـر لكـي حتاسـبـهم ويـنـالوا  وكـأن ما يـنـشـر ال يـعـني أحدا  
كن أن تعرف ذلك بـبساطة نـاسب  أو تعاقـبهم بعدم الـتصويت لـهم  و اجلزاء ا
في االنتـخابات   فقد ترددت اسماء   في الفساد (حقا او باطال) وحامت حولهم
الشـكوك  ومع ذلك لم يعـيروا أي اهتـمام  للـرأي العام  ويـرشحون بـتحد واضح
وإصرار عـجيب   ومنهم من يفـوز  وكأن ما نشر لم يـكن أكثر من (كالم جرايد)

ليس له أهمية أو مصداقية أو ضد مجهول في كوكب أخر  ..
فماذا يعني ذلك ??..

أال يعني  .. أن  الـصحافـة اصبحت تـتأثر بـالوضع العـام السائد  ولـم  تكن بتلك
القوة في الـتأثير   أوفي تـشكيل رأي عام ضاغط بـاجتاه قضية مـعينة  أو أن ما
ـتابـعتـهم   أو له دور كـبير فـي  تغـيير يـنشـر لم يكن  مـؤثرا في الـناس ويـحظى 
أل قـنـاعـاتــهم  ويـكـون سـبـبـا في دفــعـهم الى مـحـاسـبـة الــفـاسـد وفـضـحه عـلى ا
ومـقاطـعـته وحـرمـانه من الـتـرشـيح في االنـتـخـابـات  والي مـنـصب وتـطـارده لـعـنة

فساده الى االبد  ..
عــلى مــدى ســنــوات طــويــلــة كــانت مــاكــنــة الــصــحــافـة تــدور دون تــوقـف   ضـد
ـنـاصب وتــوزيـعـهـا مـغـا عـلى االحـزاب .. ومع ذلك احملــاصـصـة واالسـتـئـثـار بـا
ـنـاصب  والـوظـائف وتـزداد تــتـعـمق احملـاصـصـة أكـثـر  ويـزداد الـتـكــالب عـلى ا
البـطالة وإفـرازاتها الـضارة .. أال يعـنــــــي ذلك أن  االعــــــالم لم يكن بتـلك القوة

في التغيير ? 
ا تقوله الصحـافة  ولم يعر إهتمـاما لوقوفها مثال وعندمـا (يدير اجلمهور ظهـره) 
ـا  تريـده أو تنـشره  فهـذا يعـني أنها ضد  هذا  أو ذاك وتـأتي النـتائج  مـغايرة 
تلقي   وحان  الوقت العادة الـنظر في (وهم قوة الصحافة) على غيـر مؤثرة في ا
حـد ما يـرى (بيتـر بريسـتون) رئيس حتـرير صحـيفـة الغاردين الـبريطـانية  عـندما

تفشل في ادارة عقل الناخب ويتوجه الى غير ما تريد ...
في الغـرب ال تزال الصـحافـة تزداد قوة   وأن لم  حتـسب لهـا  السلـطات حـسابا
تكون خـاسرة .. على العكس من وضعنا   اذ لم حتسب الـسلطات للصحافة هذا
ـطلوبة .. وكـأن ايقاف الدعم احلساب  ولم حتـظ الصحافـة والصحفي بـالرعاية ا

ستقلة .. واالعالن هو  عملية ايقاف متعمد للصحافة ا
ـيتان كان فـيهما الـصحفي  قويـا ومؤثرا  كان ( صـنو الرئيس هناك ظـاهرتان عا
تميـز إال أن يكون كذلك عـندما يـقدر قيمـة مهمته   كن لـلصحفـي ا ونده )  وال 

هنية متميزة  ووطنية عالية ..  ارس دوره  ويحترم كلمته  و
االولى  : ثنائـي عبد الناصـر وهيكل ..  كانت فيه  الـصحافة ند الـرئاسة   أوهما
نـظيـران متـكـافئـان في القـوة واالهـميـة.. كان أحـدهمـا يـكمل األخـر  وليس (عـالة)

على األخر  بل الفائدة متبادلة ب االثن ..
والثانـية .. ثنائي  الصحفي (جيم اكوسـتا) مراسل شبكة (سي أن أن)  االمريكية
 والرئـيس االمريكي دونـالد ترامب  ولـكن بشكل أخـر .. كانا (مـتضادين)  .. إذ
ـنع الصـحفـي من دخول الـبيت دخل االثـنـان في مشـادة كالمـية وسـجـال إنتـهى 
االبيض  لـكن  الصحـفي أصر عـلى موقـفه  والقضـاء وقف معه  وأعـاده بنقض

قرار الرئيس .. فكانت الصحافة  ند الرئاسة  أيضا ..
وتـلك  قضـيـة مهـمة أكـدت قوة الـصـحفي  ودور الـصحـافة  وطـبـيعـة العالقـة ب
ـكن لـلـقـلم أن يــحـتـرم نـفـسه ويـأخـذ حـقه  ويـكـون له الـســلـطـات االربع  وكـيف 

تأثيره في الشعب والسلطة..
ظاهرتـان جديرتان بالـتأمل  وتدعو كل صحـفي  الى أن يتوقف أمامهما ويتساءل
أيـن هـو مـنـهـمــا ?..ومـاذا  قـدم ..?..  وهل يـســتـحق أن يـحـمـل هـذا الـعـنـوان ..?..
ـسـؤول كذلك حـقيـقـة موقـفه وطبـيـعة عالقـته مع الصـحـافة  وهل تـعامل ويـعرف ا
يدان  أم يريد أن يـسمع منها ما يشتهي   وماذا قدم معهـا على أنها عينه  في ا

لها وللصحفي  من دعم ومساندة ..?..
اسـئلـة كثـيرة  تـعطي  اجـاباتـها جـانبـا من الصـورة عن قوة الـصحـفي والصـحافة

ودورهما ومبرر وجودهما ..
 الـغــريب أن جتــد هــنـاك مـن يـركــز احلــديث عــلى الــصـحــافــة  ومــا تـواجــهه من
صـعـوبات  خـاصـة في الـتـمويل واالعالن  ويـغـفل  أو يـأتي عـرضا عـلى مـعـاناة
الصحـفي في هذا اجلانب  مع تقدير اجلميع  أن جناح الصحيفة ال يتحقق بدون
صحفي  مـتميز .. فالصـحافة كما يـقول أهل االختصاص مثـلث  قمته الصحفي 
سـتلـزمات ـؤسـسة الـصحـفيـة والـقارىء ..فـما أسـهل أن توفـر أفـضل ا وقـاعدته ا
ؤسـسة االعالمـية  ولـكن ما ـادية  وأخـر مبـتكـرات التـكنـلوجـيا لـلـصحـيفـة أو ا ا

أصعب أن جتد صحفيا يضمن لها القارىء..
ـعنوي قـيمـة الصـحافة وقـوتهـا في إحتـرام الصـحفي  وتـوفيرمـستـلزمـات الدعم ا
ـهـنيـة واسـتقاللـية ارسـة عـمله  ـادي له وسـبل العـيش الـكر الـتي تـؤمن له  وا
دون ضـغـوط ماديـة او مـعـنـويـة  ... فهـل ما يـتـلـقـاه الـصـحفي  مـن دعم يضـمن له
ــارسـة دوره بـقـوة وتـمـيـز ويــــسـتـطـيع ان يـنـقــــش اسـمه في تـاريخ الـصـحـافـة

والبالد ?? ..
فلن يتـحقق للصحـفي ما يريد  وللـوطن ما يتمنى  بـوجود صحافة لـها قوة وتأثير
وقـدرة على صـنـاعة رأي عـام بـاجتـاه قضـايـاه العـادلـة  إن لم لم تتـوفـر للـصـحفي
ادية  واحلاجة عنوية  الضرورية لعمله ويتحرر من الضغوط ا ادية وا االمكانات ا

ة ومكانة متميزة تناسب دوره ورسالته ...  وينعم بحياة كر
تطورة  وال حتتاج الى اثبات .. تلك من البديهيات  في جتارب  الشعوب  ا

فـهل تشـكل مـنحـة الصـحـفي السـنويـة الـتي ال تتـجـاوز سبـع الف ديـنـار شهـريا
ناصب ا يتـمتع به الـنائب وأصحـاب ا ـقارنـة  شيئـا  تقيـال على موازنـة البالد با

العليا  والدرجات اخلاصة والرئاسات من امتيازات  ...?..
 ومع ذلك لم تصرف منذ سنوات ....

اذا ..?..
 } } } }
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عاني  في لغتنا  العربية اخلالدة : من مفيد ما قرأت هذه ا
أتى : من مكان قريب
قدم : من مكان بعيد

أقبل : جاء راغبا متحمسا
زار: جاء بقصد التواصل والبر

ذلك ما تـسـمح به مسـاحـة  العـمـود  والى معـان اخرى
جديدة ان شاء الله
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ال يـجـد الكـثـيرون اآلن غـضـاضة في تـأجـير
مـرآب منزلهم لغربـاء. ففي ظل االرتفاع غير
ـدن ــســبـوق في أســعــار اإليـجــارات في ا ا
الــــكـــبــــرى من بــــرلـــ إلى ســــنـــغــــافـــورة
وسـتوكهولم لم يعد من السهل على الناس
تــوفـيــر أسـعــار الـســكن. وقـد أصــبح شـراء
سـتحـيل إذ أشار بحث ـنازل ضـربا من ا ا
ئة من اضي إلى أن 40 في ا أجـري العام ا
ثال ليس الشباب في إنكلترا على سبيل ا
ــال الـكــافي لــسـداد دفــعـة مــقـدمـة لــديـهم ا
نازل ئة من سـعر أرخص ا قـدرها 10 فـي ا

نطقة التي يعيشون فيها. في ا
ـساكن مـنخـفضـة التـكلـفة في ودفع نـقص ا
تحدة الكثير من األمريكي إلى الواليات ا
رآب إلى مـنازل. إذ أصدرت بـلدية حتـويل ا
ـاضي عـلى سـبـيل لـوس أجنـلـيس الـعـام ا
ـرآب إلى ـثـال 4,171 رخـصـة لـتـحـويل ا ا
غـرفـة سـكـنيـة مـقـارنة بـ 117 رخـصـة فقط

في عام 2016.
ــثل مــصـدر دخل ــرآب لن  لــكن تــأجــيــر ا
ـنـازل فـحـسب بـل يرى إضـافي ألصـحـاب ا
مــؤيـدوه أنه قـد يـســهم أيـضـا في حل أزمـة
شردين. دن واحلـد من أعداد ا الـسكن في ا
وهـذه الـتجـربـة جديـرة باالحـتـذاء والسيـما
فـي الــعــراق الــذي يــعــاني من تــفــاقم ازمــة
السكن في وقت تعجز احلكومة عن تشجيع

االستثمار في العقارات.
وأشــارت دراسـة مــسـحــيـة أجــرتـهــا هـيــئـة
اإلسـكان بـوالية كـاليفـورنيـا إلى أن الوالية
ستحتاج لبناء 180 ألف منزل سنويا حتى
ـواكبة الزيـادة السكانيـة لكنها عام 2025 

تبني اآلن 80 ألف منزل فقط.
تـــتـــســـاءل آن بــراون أســـتـــاذة مـــســـاعــدة
بــجــامــعــة أوريــغـون: "هـل آن األوان لـيــحل
الـبـشـر مـحل الـسـيـارات?". وتـرى بـراون أن
هــذا احلل ألزمـة اإلسـكــان لن يـتـطــلب بـنـاء
ـــنــازل ولن يــغـــيــر تـــخــطــيط ـــزيــد من ا ا
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نطقة. ا
ـنازل وفـي اآلونـة األخـيـرة دأب أصـحـاب ا
أيــضـا عـلى اســتـغالل الـكــوخ في احلـديـقـة
اخلـلــفـيـة الـذي يـسـتـخـدم عـادة في تـخـزين
ــتــنــقــلــة ــنــازل الـــصــغــيــرة ا األدوات وا
وتـأجـيـرهـا لـلـبـاحـثـ عن الـسـكن ويـطـلق
ـبـاني الثـانـويـة اسم "الـوحدات عـلى هـذه ا

نزل". لحقة با السكنية ا
ـدونـة عـلى مـوقع ونـشــرت تـشـيـري تـانغ ا
رآب يـوتـيـوب مقـطع فـيـديو تـعـرض فـيه ا
الـذي تسـكن فيه فـي لوس أجنلـيس ويضم
غــرفـــة نــوم وغــرفـــة مــعــيـــشــة ومــطـــبــخــا
ومـرحـاضـا. وتقـول إن الـسبب الـذي دعـاها
ــرآب هـــو انــخــفــاض ســعــر لــلـــســكن في ا
اإليــجـار إذ تــدفع شــهـريـا 950 دوالرا في
ــنــطــقـة حــ أن مــتــوسط اإليــجـارات في ا

التي تعيش فيها يصل إلى ألفي دوالر.
وتـقـول تـانغ: "لـدي مـسـاحـة كـافـيـة لـنفـسي
ـــكــان هــاد ولـــلــقـــطــتــ فـــضال عن أن ا
ورخيص وهناك مدخل مستقل لشقتي. وقد
ــرآب أمـرا شـائـعـا بـ أصــبح اسـتـئـجـار ا

." الصين
ـرآب قـد يــسـهم في حل وتــرى أن تـأجـيــر ا
ساكن مـنخفضة الـتكاليف ما أزمـة نقص ا
دام ال يـــتــعــارض مع الــقـــوانــ والــلــوائح

دينة. نظمة للسكن في ا ا
ويـعـتـمـد إيـرا بـيـلـغـريـد أيـضـا عـلى الـدخل
اإلضــافي الـذي يــحـصّــله من تـأجــيـر مـرآب
مـنـزله. ويـقـول بـيـلغـريـد إن حـيـاته انـقـلبت
رأسـا على عـقب بعد وفـاة زوجته وشـريكته
ــواهب في هــولـيــود مــنـذ فـي شـركــة دعم ا
عــشــر سـنــوات. ولم يــكن ابـنه حــنــيـهــا قـد
جتـاوز عام ونـصف. وكان علـيه أن يسدد

أقساط الرهن العقاري الشهرية.
ـرآب بأكمـله إلى منزل وقـد حول بـيلغـريد ا
من طـابـقـ رغـم مـعـارضـة الـبـلـديـة. وبـعد
أربع سـنوات من تـأجيره بـاخملالفـة ألحكام
الـقانون أبـلغ أحد جيـرانه السلـطات. ومنذ
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التــهــام أحــدهــمــا لــآلخــر بــاخلــيــانــة
الـزوجـيـة وبـالـتـالي حـصـول الطالق 
وهـنــاك أسـبـاب نـفـسـيـة واجـتـمـاعـيـة
ا تكون أزمة السكن واقـتصادية  ور
مـن ب األسـبـاب الـتي أدت إلى تـزايد
حـاالت الـطالق  وكـذلك الـبطـالـة وقـلة
ـــســـتـــوى فُـــرص الــــعـــمل  وتـــدنـي ا
ــعــيـشي لــلــشـبــاب  فــضالً عن عـدم ا
الـــتــكـــافــؤ بـــ الــزوجـــ في اجملــال
الـثـقـافي واالقـتـصـادي واالجـتـماعي 
ــا الـزواج في سن مـبــكـرة تـسـبق ور
مــرحـلـة الـنـضـوج جتــعل هـذا الـكـيـان
مـهــدداً ال يـقـوى عـلى الـصـمـود بـوجه
ـشاكل فيكون الطالق هو احلل بنظر ا

الزوج أو عائلتيهما .
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ــواطـنـة ام زيـنب مــوظـفـة تـقـول (ان ا
حـــاالت الــطالق مع االسف ازدادت في
االونـة االخيرة وان اعـداد كبيـرة تلجا
الـى احملــاكم يــومـــيــا بـــهــدف الــطالق
ـا تؤدي الى وبـدات االعـداد مخـيـفة 
ـشـاكل الـعـائـلـية انـتـشـار الـتـخـلف وا
واعــتــقــد ان اهم اســبـاب الــطالق هي
ـــة واالرهـــاب الـــذي احلـــروب الـــقـــد
حـصد ارواح الكثير من االبرياء الذين
خــلــفــوا وراءهم نــســاء ارامل وابــنـاء
وبــالـــتــالي احملــاكم تـــعــطــيــهــا احلق
بـــالـــطالق وثـــانـــيـــا حـــاالت الـــســـفـــر
والــهــجـرة الــتي مــهــدت لـلــشــبـاب ان
يـــغــادروا الــعــراق الـى بــلــدان اخــرى
وتــاركــ عـوائــلــهم وزوجــاتـهـم الـتي
تـفكر بـالطالق بعدمـا تياس من عودته
واحلـالـة االهم ان حاالت الـفـصلـية اي
مـايـسـمى كـصـة بـكـصـة عـنـدمـا جتـبر
الــفـتــاة بـالــزواج من شــخص يـنــتـمي
ـا لــعــشـيــرة اخـرى تــقــوم بـالــزواج 
يـسـمى الـفـصـل العـشـائـري وبـالـتـالي
هـــذا الـــزواج يـــكــون غـــيـــر مـــتــكـــافئ
شاكل وتنتهي بالطالق مـايؤدي الى ا
ــبـكـر تـاركــ مـايـخـلــفـون من ابـنـاء ا
تــكـون ضــحـيــة زواج فـاشل  عــمـومـا
فـالـطالق هـو ابـغض احلالل عـنـد الله
هـو ظاهرة مـتخلفـة وغير مـرغوب بها
تـخلف مشـاكل يروح ضـحيتـها االبناء
وتـزرع االحـقاد والـكره بـ العـائلـت
طلقة وهنا سواء لرب االسرة ام االم ا
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ذلـك احلــــ أصــــبح
بــيــلــغــريــد مـن أشـد
ــنــادين في مـديــنـة ا
لــــــوس أجنــــــلــــــيس
بــتــسـهــيل إجـراءات
إصــــدار تــــراخـــيص
ـــرآب إلى حتــــويل ا
وحــــدة ســــكــــنــــيـــة.
وصـــــدر الــــقــــانــــون
اجلــــــديـــــد في عـــــام
وزاد عــــــــــلـى 2017
إثـــــــــــــــــره عـــــــــــــــــدد
الــــــتـــــراخـــــيـص في
لــــــوس أجنــــــلــــــيس
لـالســــــتـــــــفــــــادة من

رائب. ا
ويـديـر اآلن بيـلغـريد
شـركة خاصة لتقد
اسـتشارات للراغب

ا ـنزل  في بـناء وحدات سـكنيـة ملحـقة با
. ال يتعارض مع أحكام القوان

ويــقــول ألــيــكس كــومــيــســار الــســكــرتــيـر
الـصـحفي لـعمـدة لوس أجنـليس: "زادت في
لــوس أجنـــلــوس طــلــبـــات احلــصــول عــلى
نازل رخص بـناء وحدات سـكنية مـلحقـة با
ـــنــزل إلى ـــلــحـــقــة بـــا ـــرافق ا وحتـــويل ا
ئة بعد وحـدات سكنـية بنـسبة 1000 فـي ا

تغيير القانون".
وقـــد دفع ارتـــفـــاع أســعـــار اإليـــجــارات في
ــاضــيــ في مـديــنــة بــورتالنـد الــعــامـ ا
بـواليـة أوريـغـون وسيـاتل بـواليـة واشـنطن
األمــريـكـيـتــ ومـديـنـة فــانـكـوفـر الــكـنـديـة
ــــنــــازل إلى االســــتــــفــــادة من أصــــحــــاب ا
ــســتـغــلــة في مــنــازلـهم ــســاحــات غـيــر ا ا

بتحويلها إلى وحدات سكنية.
وفي فـانـكوفـر زاد اإلقـبال عـلى بـناء مـنازل
في احلـدائق اخللـفية وقـد تتراوح مـساحة
ـنزل اخلـلفي ب 700 و1000 قـدم مربع ا
ويــضم غـرفــة جـلـوس
وغــــــــــــرفـــــــــــة نـــــــــــوم
ومـرحاض. وتطل هذه
ـــنــازل عــلى شــبــكــة ا
الـطـرق الـضـيـقـة التي
ـنازل ولـهذا تـتـخلل ا
أطـــلـق عـــلـــيـــهـــا اسم
"مـــــــنــــــازل الــــــطــــــرق
الـــضـــيـــقـــة". وتـــقــول
بــلـــديــة فــانــكــوفــر إن
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر
األخـيـرة شـهـدت بـنـاء
أكــثــر مـن أربــعـة آالف
مــــنـــــزل في احلــــدائق
اخلــــلـــفــــيـــة.ويــــقـــول
غــــراهـــام أنـــدرســـون
مـــســؤول الــتــخــطــيط
الــعـمـراني بــالـبـلـديـة:
ـــنـــازل تـــوفــر "هـــذه ا
خـيارا سـكنـيا جـديدا

دون احلـــاجــة لـــلــبـــنــاء وإعـــادة تــخـــطــيط
ــديــنـة".وخــلص اســتـطـالع لـلــرأي أجـراه ا
مـعـهد لـيـنـكولـ لـسيـاسـات األراضي شمل
90مدينة إلى أن تكاليف السكن في  200
ـدن لـيـست في مـتـنـاول ــئـة من هـذه ا في ا
ــواطن مـتـوسـط الـدخل وقـد خــفـفت هـذه ا
ــــفـــروضـــة عـــلى ـــدن بــــعض الـــقـــيـــود ا ا
تـراخـيص الـبـنـاء اسـتجـابـة لـزيـادة الـطلب

ساكن منخفضة التكاليف. على ا
ــشــردين في لــوس أجنــلــيس ارتــفـع عــدد ا
اضي ـئة مقـارنة بالـعام ا بـنسبة 12 في ا
ـشـردين في لـوس وذكــرت هـيـئـة خـدمــات ا
ــديــنـة أجنــلــيس أن 60 ألـف شـخـص في ا
كـانوا يـنامـون في العراء في يـنايـر/ كانون

اضي. الثاني ا
ولــهـذا الـغـرض تــبـرعت مـؤسـســة خـيـريـة
ـاضي كــبـرى في أكــتـوبــر/ تـشــرين األول ا
ساعدة دينة لوس أجنليس  ليون دوالر 
ـرائب إلى وحـدات ســكـانـهـا عـلـى حتـويل ا
ســكـنـيــة في إطـار بــرنـامج جتـريــبي جـديـد
ــشــردين.ويــقــول عــمــدة لــوس ــســاعـــدة ا
أجنـليس إريك غارسيـتي: "رأينا أن هذا حل
رائع لـلقـضاء على ظـاهرة التـشرد في لوس
أجنـلـيس من خالل مـسـاعـدة من ال يـجدون
مـأوى في الـوصول إلى الـوحـدات السـكنـية
ــنــازل".ويــقـول الــتي يــبــنــيــهـا أصــحــاب ا
ـنازل سـيسـاهمون كـوميـسار إن أصـحاب ا
في الـــقــضــاء عــلى ظـــاهــرة الــتــشــرد وفي
الــوقـت نــفــسه ســيــســتــفــيــدون من الــدخل
الـثابت مـن إيرادات اإليـجار وارتـفاع قـيمة
ـنزل".ويشير باحثون من والية كاليفورنيا ا
إلـى فــوائـــد أخـــرى وهي زيـــادة مـــســـتــوى
ـنـطـقة بـزيـادة عـدد ساكـنـيـها األمـان في ا
وإمــكـانـيـة زيــادة الـدخل الـشــهـري ويـقـول
رآب بـراون: "انـتـقل بـعض أصـدقـائي إلى ا
رآب إلى ـنزل نـفسه".ولـتحـويل ا وأجـروا ا
وحــدة سـكـنـيـة يـشــتـرط الـقـانـون في لـوس
أجنـلـيس وجـود مـكـان النـتـظـار سـيـارت
ــنــزل.يــقـول دونــالــد شــوب أســتـاذ أمــام ا

الـتخطيط العمراني بجامعة كاليفورنيا إن
رآب إلى شقة تـقدر بنحو تـكاليف حتويـل ا
 ألف دوالر. وبـعـد تـخـفـيف الـقـيـود عـلى80
إصـدار التراخيص أصبـح بإمكان أصحاب
ـرآب بـطـريـقة ـنـازل في الـواليـة حتـويـل ا ا

آمنة وقانونية.
قــد يــكــون من الــصــعب نــقل جتــربــة لـوس
دن األخرى. إذ قد أجنـليس وفانكـوفر إلى ا
ـرآب إلى وحـدة سـكـنـية في يـؤثـر حتـويل ا
ـدن الكبـرى التي يعـتمد فـيها الـناس على ا
وســائل الــنـقل اخلــاص عـلى تــخـطــيـطــهـا

العمراني مستقبال.
ويـقـول فـيـنـيت مـاكيـجـا أسـتـاذ الـتـخـطيط
الــعـمــراني بـجــامـعــة كـالــيـفــورنـيــا بـلـوس
أجنـلــيس إن مـتـطـلـبـات تـخـصـيص أمـاكن
انــتـظـار الـســيـارات أصـبــحت من الـعـوامل
ـؤثرة عـلى التخـطيط الـعمراني والسـيما ا
ــدن الــتـي ال يــعــتـمــد ســكــانــهــا عــلى في ا
تد تأثيرها أيضا ـواصالت العامة وقد  ا

نازل. إلى رفع أسعار ا
ـنـازل ويــرى شـوب أن تـشــجـيع أصـحــاب ا
نازلهم لحقة  باني ا عـلى االستفادة من ا
إليــواء الــنــاس وتــســهــيل احلــصـول عــلى
ــبــاني تــراخــيـص لــتــحــــــــــويل هـــــــــذه ا
ـــنــزل إلى وحــدات ســـكــنــيــة ــلـــحــقــة بــا ا
وتـأجيرها سيسهمان في حتس األوضاع
ــدن.ويــلــفت شــوب أيــضــا إلى مــيــزة فـي ا
ـناطق السكنية زيـادة التنوع الطبقي في ا
بـإتاحة الفرصـة حملدودي الدخل للسكن في
عـتاد تـوفير ـكنـهم في ا مـناطق راقـية ال 

تكاليف السكن فيها.
رآب إلى ـا يغيـر اإلقبال عـلى حتويل ا ور
ـدن مــنـزل الــطـريــقـة الــتي نـخــطط بــهـا ا
ويــسـاعـد في تــوفـيــر سـكن جلـمــيع الـنـاس

الذين يعيشون فيها.
دن ويـقول شـوب: "كنا نـركز عـند تخـطيط ا
عـــلى الـــطــرق ومـــواقف الــســـيــارات واآلن
أصــبـحت األولـويــة لـتـحـســ جـودة حـيـاة

الناس".
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qšœ∫ تأجير مرآب السيارة يضيف دخالً الى العائلة

اضي إقباال على بناء وحدات سكنية في الشوارع اجلانبية UMÐ¡∫ شهدت مدينة فانكوفر في العقد ا


