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Abstract
Divorce is a social problem that stems from the failure of the couple in compatibility,
understanding, and co-living even in the lowest limits under one roof called the family. Its
consequences are serious among which are failure of marriage, family and essential
relationships of the society. Divorce is the cost of the undesirable marriage and is considered
the opposite of it. It is known from the beginning of the human society that recognizes
marriage as a start to form a family whereas divorce is the end of the unsuccessful marital life.
All the ancient world and nations know divorce even before the heavenly legislations. Many
researchers think that Babylonian Hammurabi (1810-1750 BC) is the most famous and
ancient legislator in history for its legislation contained divorce stating that the husband had
the right to divorce his wife if she was barren; the wife had also the right to be constantly
separated from her husband if she hated him after resorting to law. If the husband committed
a serious misbehaviour, the woman returned to her father's house after taking her possessions.
الممخص
الطالؽ مشكمة اجتماعية تنبع مف المجتمع وتنجـ عف فشؿ الزوجيف في االنسجاـ والتفاىـ ،وامكانية التعايش ولو

عدة أىميا تحطيـ الزواج واألسرة والروابط
بالحدود الدنيا تحت سقؼ واحد يضميا تحت مسمى األسرة .ويترتب عمييا أمور ّ

وع ِرؼ الطالؽ منذ قياـ المجتمع
األساسية لممجتمع وىو ثمف لمزواج غير المرغوب فيو
ّ
ويعد النقيض التعيس لمزواجُ ،
وع ِرؼ الطالؽ مف حيث كونو نياية لمحياة الزوجية غير
اإلنساني الذي َع َرؼ الزواج مف حيث كونو بداية لتكويف األسرةُ ،

أف تنزؿ
الناضجة إ ْذ ّ
يعد مالزماً لمزواج .وقد َع َر َ
ؼ العالـ والحضارات القديمة المختمفة في أطوارىا جميعاً الطالؽ حتى قبؿ ْ
الشرائع السماوية .ويرى كثي اًر مف الباحثيف أف حامورابي البابمي (1750 -1810ؽ .ـ) صاحب أشير القوانيف في التأريخ
كاف أقدـ المشرعيف الذيف سنوا لوائح لمطالؽ حيث نصت شريعتو عمى حؽ الزوج في تطميؽ زوجتو في حالة العقر(عدـ

أف يفصؿ القضاء في ذلؾ ،وعند خطأ الزوج
اإلنجاب) ،واف لممرأة حؽ االنفصاؿ الدائـ عف الزوج في حالة الكراىية بعد ْ
فأف المرأة تعود إلى بيت أبييا بعد أخذ حاجياتيا(.)1
المقدمة

والطالؽ الفتو أغمب القبائؿ البدائية عمى اختالؼ أنظمتيا فكاف في ّأوؿ أمره مف حؽ المرأة فيي التي تطمؽ زوجيا.
وىناؾ بعض المجتمعات البدائية التي تعطي ىذا الحؽ إلى الرجؿ فقط .وتختمؼ أسباب الطالؽ عند الشعوب البدائية فقد

ٍ
أحياف أخرى ،وال يعني أف نسبتو عالية جداً ألف ىنالؾ بعض القيود والعوائؽ التي
تكوف بسيطة جداً وقد تكوف معقدة في

تحد مف حدوثو مثؿ :صداؽ المرأة والرأي العاـ والنظرة االجتماعية المشجعة عمى الزواج.
ّ
ولعؿ مف أىـ أسبابو عند ىذه الشعوب عامة :عقـ الزوجة واإلىماؿ وعدـ قياميا بواجباتيا وعدـ تمكنيا مف الطبخ بما ىو

مالئـ وأيضاً الشؾ بسحرىا وسوء طباعيا .في حيف نرى أف بعض المجتمعات تنظر إلى الزواج عمى أنو عقد ال يمكف حمو
ميما كانت الظروؼ أي ال تسمح بالطالؽ نيائياً وتعد الموت ىو السبب الوحيد لنياية الحياة الزوجية.

أف يطمؽ زوجتو بإرادتو
ولقد َع َر َ
ؼ العرب الطالؽ قبؿ اإلسالـ وكاف مباحاً مف غير حصر وال قيد إذ كاف مف حؽ الرجؿ ْ
ويعاشرىا بإرادتو ،وكانت أسبابو كثيرة منيا :عقـ المرأة وعدـ تدبيرىا لشؤوف البيت والفقر وكثرة إنجاب البنات(.)2
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والطالؽ يسود المجتمعات المعاصرة وىو وسيمة لفصـ العالقات غير السميمة ولمخالفات أيضاً ،وىو مرتبط بتطور

المجتمع وتطور العالقات االجتماعية وحفظ الروابط بيف أفراد المجتمع وجماعاتو ،والمالحظ أف آثاره ال تقتصر عمى األسرة
بؿ يسيـ في إ ظيار مشكالت اجتماعية أخرى مثؿ :تشرد األحداث والجريمة والتسوؿ والبغاء ...وغيرىا .ولكف بالرغـ
فقط؛ ْ

يعد مف أفضؿ الحموؿ في الحاالت التي يستحيؿ فييا استمرار الحياة الزوجية بمودة
مف ىذه األضرار واآلثار السمبية إال أنو ّ
ورحمة ،إلنقاذ أحد الطرفيف أو كالىما ،وأيضاً إنقاذ األطفاؿ (في حاؿ وجودىـ) مف جحيـ المشكالت والشجارات الالمنتيية

بيف األبويف ،وىو ما يؤثر سمباً عمى الحالة النفسية والتكويف الخمقي ليؤالء األطفاؿ.

أف يتـ
أي بعد محاولة التعايش بطرؽ وأساليب متعددة ،عسى ْ
والطالؽ يتـ عادة بعد فترة ال بأس بيا مف الزمفَ ،
التوصؿ لحؿ ىذه الخالفات وتجاوزىا ،واالَ فاالنفصاؿ ىو الحؿ .أما اليوـ فقد بتنا نرى ونسمع عف حاالت مستعجمة ومبكرة
تعبر عف ٍ
خمؿ ما في نظرة الشباب
مف الطالؽ بعد زواج لـ يتجاوز األشير أو حتى أياماً معدودة ،وىذه ظاىرة مخيفة ألنيا ّ
مف الجنسيف لبعضيما ولطبيعة العالقة الواىية التي يقوـ عمى أساسيا ىذا االرتباط المسمى الزواج ،إضافة إلى أنيا تخمخؿ
بنية المجتمع بسبب ما تتركو مف آثار اجتماعية سمبية عمى عائمتي الطرفيف ،وقبؿ ذلؾ تكوف قد خمخمت البنية النفسية لكال
الزوجيف.
مف ىنا أصبح مف الالزـ التعامؿ مع مشكمة الطالؽ والمشكالت المرتبطة بيا بمزيد مف الوضوح لمتغمب عمى الصعوبات
أف تكوف ذات ِحدة في وقعيا عمى المتعرضيف ليا بدءاً مف
والمالبسات التي قد ترتبط بتمؾ المشكمة ،والتي مف شأنيا ْ
انتياء بالمجتمع ككؿ .وتتعدد التدخؿ لوضع الحموؿ مف خالؿ التشريعات المستمدة مف الشريعة
الزوجيف المطمقيف و ً
اإلسالمية ،وما يسف مف تشريعات وأنظمة تكفؿ حقوؽ مف يتعرضوف لمشكالت قد يجعميـ عرضة لتأثيرىا بشكؿ يعيقيـ
عف ممارسة وظائفيـ االجتماعية وحياتيـ بشكؿ طبيعي.
أف يجد اإلرىاصات الكثيرة التي تنتج عنيا والتي تزخر بيا
ويمكف لممتقصي لتبعات قضايا الطالؽ في مجتمعنا العراقي ْ
منشورات ،وأروقة المحاكـ ومكاتب المحاماة ...وغيرىا.
وقد استطاع الباحث الحصوؿ عمى بعض البيانات المتعمقة بحاالت الطالؽ مف محكمة األحواؿ الشخصية -مدينة
الصدر -بغداد ،ومحكمة األحواؿ الشخصية في بغداد الجديدة -بغداد لعاـ ( ،)2012وسنالحظ بسيولة الزيادة في أعداد
المطمقيف والمطمقات خالؿ ىذا العاـ فقط ،السيما حاالت الطالؽ التي تحصؿ خارج المحكمة والتي ال تعطي لممحكمة
دورىا الحقيقي في إصالح ذات البيف ،وكما موضح بالجدوؿ اآلتي:
محكمة األحوال الشخصية -بغداد الجديدة

محكمة األحوال الشخصية -مدينة الصدر
الدعوى

المعروض

المحسوم

الدعوى

المعروض

المحسوم

طمب طالق

1990

1978

طمب طالق

478

346

طمب تفريق

980

963

طمب تفريق

679

479

تصديق طالق خارج المحكمة

2765

2759

تصديق طالق خارج المحكمة

1383

1281

المجموع

5736

5700

المجموع

2540

2106

وحصؿ الباحث أيضاً عمى إحصائيات جزئية عف حاالت الطالؽ لعاـ ( )2013مف محكمة األحواؿ الشخصية-

مدينة الصدر لألشير حزيراف ،تموز ،آب ،أيموؿ ،بواقع ( )403و ( )337و ( )420( )231عمى التوالي وبمجموع

( )1391حالة .وبيانات إحصائية عف حاالت الطالؽ مف رئاسة استئناؼ بابؿ االتحادية -محكمة األحواؿ الشخصية-
بابؿ لمعاميف ( )2012و( )2013فكانت ( )4370و ( )4308حالة عمى التوالي ،وكميا تشير إلى زيادة حاالت الطالؽ
بشكؿ ممفت لمنظر.

وكشفت و ازرة شؤوف المرأة خالؿ المؤتمر الذي أقيـ بفندؽ بغداد بتأريخ  2013 -4 -25حوؿ ظاىرة زيادة نسبة

الطالؽ في العراؽ ،عف إحصائيات لعقود الزواج وحاالت الطالؽ لمفترة ( )2011 – 2004أشارت إلى زيادة حاالت
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الطالؽ مف ( )%9.85بواقع ( )28690حالة عاـ ( ) 2004إلى ( )%20,52بواقع ( )59515حالة عاـ ( ،)2011فيما
انخفضت نسبة الزواج مف ( )262554( )%90,15عقد عاـ (  )2004إلى ( )230470( )%79,48عقد ولـ تشمؿ
ىذه اإلحصاءات عقود الزواج وحاالت الطالؽ التي تجري خارج المحاكـ.
مف جيتيا طالبت وزيرة الدولة لشؤوف المرأة في المؤتمر بإيجاد حؿ ليذه الظاىرة عبر سبؿ نافعة تعمؿ عمى إنقاذ
مجتمعنا مف (ظاىرة) تنخر فيو مف الداخؿ منيا :تفعيؿ دور المجتمع في حؿ ىذه المشكمة بمشاركة القضاء والمدرسة

والعشيرة واألىؿ واإلعالـ والجامعات؛ مشيرة إلى أف مجتمعنا يقؼ أماـ مشكمة اجتماعية باتت تشكؿ ظاىرة تيدد بنية
المجتمع العراقي وتشكؿ مصدر خطر عمى شريحة واسعة مف الشباب واألطفاؿ ،إذ أف ىناؾ حقوؽ ضائعة وقوانيف معطمة

واجراءات غير منفذة وفي المقابؿ ىناؾ ضحايا كثر وأصوات غير مسموعة لتمؾ الضحايا( ،)3ولعؿ جاء الوقت المناسب
لتكاتؼ الجيود المختمفة مف قبؿ المعنييف بالتعامؿ مع مشكالت المجتمع وقضاياه مف رجاؿ ديف واجتماعييف وقانونييف،

كؿ في مجاؿ اختصاصو لدراسة واقع الطالؽ والمشكالت الناتجة عنو والمترتبة عميو إليجاد حموؿ لمتعامؿ معيا سواء مف
الناحية الشرعية أـ االجتماعية أـ القانونية بما يساعد عمى حماية المتعرضيف لتمؾ المشكمة ويكفؿ حقوقيـ التي شرعيا ليـ
المشرع ،وكفمتيا ليـ المواثيؽ والحقوؽ اإلنسانية.
أولً -مدخل لدراسة المشكمة ويتضمن:
 -مشكمة البحث:

ازدادت حاالت الطالؽ في السنوات األخيرة بشكؿ يبعث عمى القمؽ ،والسيما إف لمطالؽ عواقب غير محمودة عمى

المستوييف الفردي واالجتماعي ،إف مبعث القمؽ نابع مف حقيقة إف تماسؾ المجتمع وسالمتو وامداده بأعضاء جدد يبدأ مف
عتبة األسرة فيي حجر الزاوية في البنية االجتماعية ،وىي األساس الذي يقوـ عميو المجتمع الكبير ،وأف الطالؽ ومشكالت
أخرى تعصؼ بأسرة اليوـ تشكؿ معاوؿ ىدـ في جدار المجتمع ،خاصة عندما يتعمؽ األمر بضحايا الطالؽ مثؿ :األطفاؿ

أف يكوف
أف يعتدي الكبار عمى حقوؽ الصغار دوف ْ
الذيف يحصدوف نتائج ما يفعمو الكبار ،وانيا حقاً لمفارقة غريبة ْ
لألخيريف كممة ورأي في الموضوع.
تتحدد مشكمة ىذا البحث في زيادة حاالت الطالؽ والطالؽ المبكر الذي لـ يستمر في أغمب األحواؿ إال سنوات
معدودة أو ربما أشير أو حتى أقؿ مف ذلؾ ،في المجتمع ومع شيوع اعتقاد بأف حاالت طالؽ كيذا قميمة ونادرة ،إال إف مف
يقوـ بزيارة إلى محاكـ األحواؿ الشخصية سيفاجأ بعدد حاالت الطالؽ المبكر التي يتعامؿ معيا القضاة بشكؿ شبو يومي،

ما يدفع إلى التساؤؿ عما إذا كاف األمر ظاىرة تستحؽ الدراسة أـ أنيا حاالت فردية ومحدودة تحدث ىنا وىناؾ ومف ثـ ال
يوجد ما يبعث عمى القمؽ بشأنيا.
 -أىمية البحث:

يعد البحث الحالي إضافة نظرية في ظؿ نقص األبحاث العراقية الميتمة بالمشكالت الزوجية التي تؤدي بالزوجيف إلى
ّ -1
الطالؽ وانياء الحياة الزوجية السيما في الوقت الحالي عمى أساس أف مشكمة الطالؽ قد درست سابقاً وقدمت ليا
الحموؿ المناسبة ،ومف يحاوؿ دراستيا حالياً سوؼ ال يأتي بجديد.

يعد البحث الحالي محاولة لمتعرؼ عمى المشكالت الزوجية المرتبطة بالمرحمة األولى مف الزواج والتي تسيـ في
ّ -2
حدوث الطالؽ عموماً والطالؽ المبكر عمى وجو الخصوص.
 -3يمكف االستفادة مف نتائج ىذا البحث في وضع آليات عممية لمحد مف ظاىرة الطالؽ والنتائج أو اآلثار الناتجة عنو.
 -أىداف البحث:

ييدؼ البحث إلى:

 -1التعرؼ عمى مدى انتشار الطالؽ عامة والطالؽ المبكر بصورة خاصة واألسباب التي تقؼ خمفيا.
 -2التعرؼ عمى اآلثار المترتبة عمى الطالؽ بالنسبة لألطفاؿ والمرأة والرجؿ.
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 -3التعرؼ عمى دور البحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية في الحد مف الطالؽ.

أف تعالج ىذه المشكمة أو تحد مف آثارىا عمى الفرد والمجتمع.
 -4وضع التوصيات التي مف شأنيا ْ
 -منيج البحث:

كممة (منيج) ىي ترجمة لمكممة االنجميزية ) (Methodأو ولمكممة الفرنسية ((Méthode؛ ولمكممة نظائرىا في

مختمؼ المغات .واستعمميا أفالطوف ( 322-427ؽ.ـ) بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة المكتسبة مف تعامؿ اإلنساف
مع الواقع؛ واستخدمو أرسطو بمعنى البحث نفسو(.)4

واعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي  descriptive Methodالذي يعرؼ بأنو أسموب مف أساليب

التحميؿ المركز عمى معمومات كافية ودقيقة عف ظاىرة أو موضوع محدد ،أو فترة أو فترات زمنية معينة ،وذلؾ مف أجؿ
الحصوؿ عمى نتائج عممية ،ثـ تفسيرىا بطريقة موضوعية ،بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة .ويمكف تعريفو بأنو
وصؼ دقيؽ وتفصيمي لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية ،فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح
خصائصيا ،أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجة ارتباطيا مع الظواىر
وضع قائـ في فترة زمنية محددة أو تطوي اًر يشمؿ عدة فترات زمنية(.)5
المختمفة األخرى ،وقد يقتصر ىذا المنيج عمى
ٍ

يعد مف البحوث الوصفية التي تعتمد الوصؼ الكيفي لمظاىرة أو الموضوع المطروح ،وعميو فقد تـ
وىذا البحث ّ
تجميع شتات األفكار والمعمومات المحيطة بو مف عدة مراجع عممية لموقوؼ عمى حقيقة األسباب التي تقؼ خمؼ ظيوره

بيذه الصورة ،آمميف في الوقت نفسو مف الباحثيف في ىذا الشأف إغناء ىذا البحث وتدعيمو بوجيات النظر المتباينة حولو
مف خالؿ بحوثيـ العممية السيما إذا تناولت الجوانب الميدانية لمموضوع.
 -مدخل مفاىيمي:

مؽ بضـ
مؽ وتَاقةٌ طُ ٌ
بعير طُ ٌ
الطالؽ  divorceفي المغة :مأخوذ مف طمّؽ الرجؿ زوجتو تطميقاً فيو مطمؽ ،ويقاؿ ٌ
()6
ِ
السجف طُمُقاً ،يعني بغير قيد .
وحبس فُالف في
الطاء والالـ ،يعني غير مقيدة .و ٌ
أطمقت األسير ،اي خميتوُُ ،
ويعرؼ أيضاً بأنو "انفصاؿ الزوجيف عند استحالة استمرار الحياة المشتركة بينيما ،وتختمؼ مدة االنفصاؿ حسب

درجة الطالؽ الذي يبدأ بطمقة واحدة وىو البينونة الصغرى ويصؿ إلى ثالث طمقات وىو البينونة الكبرى".

بناء عمى طمب أحدىما أو
والطالؽ قانوناً ىو طريقة النحالؿ الزواج في حياة الزوجيف إلثر حكـ قضائي يصدر ً
كمييما لسبب مف األسباب التي حددىا القانوف(.)7
ويعرؼ الطالؽ اجتماعياً بأنو ظاىرة اجتماعية تنبع مف المجتمع ،وتنجـ عف عالقات اجتماعية غير سميمة(.)8

والطالؽ مرض اجتماعي خطير إذ أنو يعني تحطيـ الزواج واألسرة والروابط األساسية لممجتمع ويكوف ثمناً لمزواج غير
ويعد نقيض الزواج.
المرغوب فيو ّ
وينظر عمماء النفس إلى الطالؽ عمى أنو اضطراب نفسي ناتج عف عدـ التالؤـ بيف الزوجيف والذي يكوف بسبب
الصعوبات التي تواجو الحياة الزوجية التي ُيعبر عنيا عادة بعدـ التكيؼ(.)9
الطالق المبكر أو السريع

أف نقؼ عمى أسبابيا وطرؽ عالجيا ،وىو غالب ًا
الطالؽ المبكر ظاىرة اجتماعية خطيرة تيدد المجتمع وتستحؽ ْ
ما يقع بيف المتزوجيف الجدد وتعود معظـ عواممو إلى تدخؿ األىؿ في حياة الزوجيف والى جيؿ اآلخريف بقيمة الحياة

األسرية ،وجيؿ كؿ طرؼ بواجباتو وحقوؽ الطرؼ اآلخر ،وأحياناً يكوف صغر عمرىما مف أسباب ذلؾ.

ويرد في ىذه الدراسة مفيوـ الطالؽ المبكر الذي نشير بو إلى حدوث الطالؽ بشروطو المعروفة شرعاً عدا أنو

طالؽ يقع قبؿ الزفاؼ أي قبؿ دخوؿ الزوج بالزوجة وحدوث المعاشرة أو االتصاؿ الجنسي بينيما أو بعد ذلؾ لكنو لـ يعمر
طويالً فقد يمتد أياماً أو أشير قميمة أو أقؿ مف ثالث سنوات.
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الزواج Marriage

الزواج في المغة ،معناه االقتراف واالزدواج ،يقاؿ زوج الشيء ،وزوجة إليو أي قرنو بو ،وتزوج القوـ ،تزوج بعضيـ

بعضا ،والمزواجة واالزدواج بمعنى واحد(.)10

أما فقياء المسمميف فقد عرفوا الزواج بأنو (عقد يفيد حؿ العشرة الزوجية بيف الرجؿ والمرأة وتعاونيما ويحدد ما

لكمييما مف حقوؽ وما عمييا مف واجبات)(.)11

وىذا التعريؼ فضالً عف أنو يقر مبدأ االستمتاع الجنسي لكؿ مف الطرفيف بالطرؼ اآلخر ،وكذلؾ التعاوف فيما
بيف طرفي العالقة ،فإنو يمزـ كال الطرفيف بما ليما وما عمييا مف حقوؽ وواجبات  .ونجد في القرآف الكريـ آيات عدة
س وِ
ِ
ٍ
ؽ ِم ْنيَا َزْو َجيَا َوَبث ِم ْنيُ َما
اح َد ٍة َو َخمَ َ
تناولت موضوع الزواج يقوؿ َ :يا أَيُّيَا الن ُ
اس اتقُوْا َرب ُك ُـ الذي َخمَقَ ُكـ ِّمف ن ْف َ
ِ
ِ
ِ
اف َعمَْي ُك ْـ َرِقيباً النساء .1 /وقولو ُ  :ى َو ال ِذي َخمَقَ ُكـ
وف بِو َواأل َْر َح َاـ إِف المّوَ َك َ
ِر َجاالً َكثي اًر َونِ َساء َواتقُوْا المّوَ الذي تَ َساءلُ َ
س وِ
ٍ
ت بِ ِو َفمَما أَثَْقمَت د َع َوا المّوَ َربيُ َما لَئِ ْف
ت َح ْمالً َخِفيفاً فَ َمر ْ
اىا َح َممَ ْ
اح َد ٍة َو َج َع َؿ ِم ْنيَا َزْو َجيَا لَِي ْس ُك َف إِلَْييَا َفمَما تَ َغش َ
ِّمف ن ْف َ
ِ
آتَْيتََنا صالِحاً لَن ُك َ ِ
ؽ لَ ُكـ ِّم ْف أَنفُ ِس ُك ْـ أ َْزَواجاً لِّتَ ْس ُكُنوا
َف َخمَ َ
يف األعراؼ .189 /وقولو  أيضاًَ  :و ِم ْف َآياتِ ِو أ ْ
ونف م َف الشاك ِر َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِّ
وف الروـ.21 /
إِلَْييَا َو َج َع َؿ َب ْيَن ُكـ م َودةً َوَر ْح َمةً إِف في َذل َ
ؾ َآلَيات لقَ ْوٍـ َيتَفَك ُر َ
أما قاموس عمـ االجتماع فيعرؼ الزواج عمى أنو عالقة جنسية مقرة اجتماعياً بيف شخصيف أو أكثر ينتمياف إلى

جنسيف مختمفيف ،ويتوقع استمرارىا لمدة أطوؿ مف الوقت الذي تتطمبو عممية حمؿ وانجاب األطفاؿ ،وتكاد تكوف العالقة
الثابتة ىي أىـ ما يميز الزواج في مختمؼ الثقافات وىو يستبعد عالقات البغي والزنا أو أي نوع مف العالقات الجنسية

العارضة التي ال يقرىا القانوف أو العرؼ أو الديف(.)12
الزواج المبكرEarly Marriage

ىو الزواج الذي يسبؽ اكتماؿ النمو الجسدي والنفسي واالجتماعي والثقافي لمفتى أو الفتاة ،فيتـ االنتقاؿ مف

المراىقة إلى الحياة الزوجية وفي ىذه الحالة غالباً ما يعيش الزوجاف القاصراف في كنؼ األسرة األصمية ،ويتبع النمط
التقميدي واالجتماعي ،ويصبح الزوج مسموب اإلرادة وال يقدر عمى اتخاذ الق اررات ،والزوجة ال تستطيع تحمؿ المسؤوليات

والصعوبات ،فتظير المشكالت ويعجزوا عف حميا مما يؤدي إلى عجزىـ عف مواصمة الحياة المشتركة .وعرفت وثيقة
حقوؽ الطفؿ الصادرة عف اليونيسيؼ الزواج المبكر بأنو الزواج في سف أقؿ مف الثامنة عشر(.)13

وىناؾ فرؽ بيف زواج الصغار والزواج المبكر ينبغي اإلشارة إليو ،وىو أف زواج الصغير ىو الزواج قبؿ البموغ

الشرعي ألف البموغ ىو الحد الفاصؿ بيف الصغير والكبير لقولو ( :رفع القمـ عف ثالث :عف النائـ حتى يستيقظ ،وعف
الصبي حتى يحتمـ ،وعف المجنوف حتى يعقؿ)( .)14واف أحكاـ الشريعة اإلسالمية ليس فييا تكميؼ عمى اإلنساف ماداـ

صغي اًر ،والصبي ناقص األىمية وتكوف ذمتو ذمة وجوب ال ذمة أداء ،أي لو الحقوؽ بوصفو إنساف وال تجب عميو الواجبات
التكميفية المطموبة مف البالغ ،والعالمات التي يستدؿ بيا عمى البموغ ىي :االحتالـ وانبات الشعر في الشارب لمذكر ،وانباتو

في العانة واإلبط عند الذكر واألنثى ،والحيض عند األنثى ،وعند مالؾ اإلمارات الدالة عمى البموغ غمظ الصوت ،وانشقاؽ

أرنبة األذف ،وظيور نيود األنثى.
عد سف الزواج عامالً ميم ًا في بناء
ويختمؼ تحديد مصطمح الزواج المبكر باختالؼ النظرة إلى سف الزواج ،إذ ٌي ّ
الرابطة الزوجية وايجاد التفاىـ والسكف والطمأنينة بيف الزوجيف ،ولـ يضع اإلسالـ حداً لسف الزواج ،وانما جعؿ حد التكميؼ

باألوامر الدينية بوجو عاـ ،ىو الذي يجوز عنده االستقالؿ بالتصرؼ وتحمؿ نتيجة العمؿ ،ىو البموغ ،ذكر جميور

العمماء أف البموغ يعرؼ بعالمات لكؿ مف الذكر واألنثى أو بالسف الذي ىو خمس عشرة سنة لكمييما ،أما عالمة البموغ
لمذكر فيي االحتالـ لقولو عف الصبي( :وعف الصبي حتى يحتمـ) في حيف يكوف لألنثى باالحتالـ أو الحيض أو الحمؿ
أف يرى منيا إال ىذا
وذلؾ لحديث أسماء رضي اهلل عنيا قالت :قاؿ رسوؿ قاؿ( :إف المرأة إذا بمغت المحيض لـ يصمح ْ
وىذا وأشار إلى وجيو وكفيو)(.)15
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وقد وتزايدت ظاىرة الزواج المبكر في المجتمع العربي عموماً وفي العراؽ خصوصاً ،وذلؾ مف خالؿ عقود الزواج

المتزايدة ألزواج تقؿ أعمارىـ عف ثماني عشرة سنة ،وبذلؾ ارتفعت نسبة الطالؽ ليذه الفئة العمرية.

ويرى المعارضوف لفكرة الزواج المبكر أف ىذا الزواج يخفي في ثناياه مف المشكالت عمى الصعيد الجسدي
والفكري والعاطفي والصحي ويحرـ الفتاة مف إكماؿ تعميميا ،والفتى والفتاة في سف المراىقة يكوناف في مرحمة اضطراب
كثير مف
عاطفي ،فيما غير مييئيف التخاذ القرار المناسب بخصوص حياتيما المستقبمية وىذا يؤدي إلى حصوؿ ٌ
كثير منيا إلى حالة الطالؽ .ومف الناحية الصحية فإف الزواج المبكر يؤدي إلى
المشكالت األسرية والزوجية وتنتيي في ٌ
الحمؿ والوالدة قبؿ األواف ويؤدي إلى ارتفاع حاالت إسقاط الجنيف واإلجياض ووفيات األطفاؿ حديثي الوالدة ويؤدي إلى

إصابة األميات بتسمـ الحمؿ وفقر الدـ ،باإلضافة إلى أف األـ ال تممؾ في ىذه المرحمة القدرة والمعرفة الكافية لمعناية

بالطفؿ المولود واالىتماـ بو(.)16

وما تجدر اإلشارة إليو أف صندوؽ األمـ المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيؼ) حذر مف زواج األطفاؿ مشي اًر

الظاىرة تقضي عمى مالييف الفتيات الصغيرات ،فحاالت الموت الناجـ عف الحمؿ المبكر السبب الرئيس لوفيات الفتيات في
سف ما بيف الخامسة عشرة والتاسعة عشرة في جميع أنحاء العالـ .وتشير تقارير اليونيسيؼ أف ظاىرة الزواج المبكر
أيضا إلى أف الزوجات الصغيرات يجري تسريبيف مف
لصغيرات السف تتسبب ليف في آالـ بدنية ونفسية ،وتشير التقارير ً
المدارس وحرمانيف مف حؽ رئيس آخر ىو حؽ التعميـ(.)17

أما المؤيدوف لمزواج المبكر فيـ يروف فيو حفظاً وصوناً ألخالؽ الشباب وست اًر لمفتاة ويشعرىـ بالمسؤولية

ويتعودوف عمييا ،ويقرب اآلباء مف األبناء بحيث يكوف الفارؽ في السف بينيما قميالً ،وىو أفضؿ لصحة الزوجيف .ويروف
األوؿ ومتوسط عدد
أف الزواج المبكر عامؿ مف عوامؿ زيادة الخصوبة ،فالعالقة عكسية بيف متوسط العمر عند الزواج ّ
األطفاؿ المنجبيف ،باإلضافة إلى رغبة البعض بوجود أسرة كبيرة الحجـ السيما في المجتمعات الريفية عمى أساس أف

األبناء ىـ المعيموف لألسرة إلى جانب األب ،وفي ىذا مصدر قوة اقتصادية واجتماعية لألسرة..

وىناؾ عدة أسباب تؤدي إلى الزواج المبكر تختمؼ مف مجتمع إلى آخر ،ومف بيئة إلى أخرى ،وترتبط ىذه
األسباب باألمور الدينية واالجتماعية والصحية واالقتصادية والسياسية ،يمكف إجماليا عمى النحو اآلتي:
 -1األسباب الدينية واالجتماعية :فالزواج المبكر فيو تحصيف لمنفس مف الوقوع في المعاصي نتيجة المغريات الكثيرة
والسبؿ المفتوحة أماـ الشباب لموقوع في الرذيمة .ومف األمور االجتماعية التي تدفع إلى الزواج المبكر ىي العادات والتقاليد

السائدة في المجتمع والتي يتبعيا الناس في جوانب حياتيـ المختمفة.
 -2األسباب الصحية والنفسية:

عندما تفاقمت مشكمة األمراض الجنسية ومنيا اإليدز والتي تصيب مالييف البشر بسبب الفواحش ،بدأ الباحثيف
أف يكوف الزواج مبك اًر لمحفاظ عمى صحة الفرد وانقاذه مف الموت فيما لو استغرؽ في الشذوذ
يطمقوف النداءات إلى ضرورة ْ
الجنسي ،والحظت بعض الدراسات أف غير المتزوجيف مف كبار السف يكونوف عرضة لإلصابة بالنوبة القمبية واالضطرابات
النفسية ،وأشارت نتائج دراسات أخرى إلى أف اشباع الجانب العاطفي لدى اإلنساف طريقو الصحيح ليستمتع بصحة أفضؿ.
 -3األسباب االقتصادية لمزواج المبكر:
بؿ يكاد يكوف مف أىـ القضايا التي يرتكز عمييا الزواج
يمعب الوضع االقتصادي دو اُر ىاماً في عممية الزواج؛ ْ
الحياة الزوجية المستقرة فيما بعد .فالزواج يتطمب كثير مف القدرة المالية التي تسيـ في تشجيع الزواج في حالة توفرىا،
والعكس صحيح في حال ة تعذر تيسرىا يؤدي األمر إلى اإلحجاـ عف الزواج ..فالوضع االقتصادي المتأزـ يشكؿ أحد أبرز
العوامؿ في زواج الفتيات مبك اًر في البمداف العربية ،إذ ُينظر إليو بوصفو حؿ لمتخمص مف األعباء المادية لفرد مف األسرة،
كما قد يسيـ في رفع مستوى أسرة الزوجة في حاؿ كاف الزوج ثرياً ،ثـ يأتي عامؿ العادات والتقاليد التي تسيطر عمى

تشدد عمى قيـ العفة في زيادة مثؿ ىذا النوع مف الزواج(.)18
المناطؽ التي ّ
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ثانياً -الطالق في األديان السماوية

تختمؼ الديانات فيما بينيا في إباحة حؿ رابطة الزواج بالطالؽ أو التطميؽ الذي يصدر بو حكـ مف القضاء،

وتتأثر التشريعات الوضعية بالديانة التي تعتنقيا أغمبية الجماعة التي تخضع ليذه التشريعات ،نظ اًر لمصمة الوثيقة بيف نظاـ

بؿ قد تطبؽ قواعد الديانة في حكـ إنياء الزواج وتتعدد الشرائع المطبقة في البمد الواحد مع تعدد
الزواج والعقيدة الدينية؛ ْ

األدياف( .)19وىكذا تختمؼ المذاىب المسيحية حياؿ الطالؽ ،فالمذىب الكاثوليكي يحرمو تحريماً باتاً فال يبيح الطالؽ ألي
تعد في نظره مبر اًر لمطالؽ ،وىو يسمح (بالتفرقة الجسدية) مع اعتبار الزوجية
سبب ميما عظـ حتى الخيانة الزوجية ال ّ
أف يفرؽ اإلنساف ما جمعو اهلل) وما
قائمة بينيما اعتماداً عمى نص في إنجيؿ متى عمى لساف المسيح  يقوؿ( :ال يصح ْ
جاء في إنجيؿ مرقص (يصبح الزوجاف بعد الزواج جسماً واحداً فال يعوداف بعد ذلؾ اثناف) ،أما المذىب األرثوذكسي فال

يبيح الطالؽ إال في حالة الخيانة الزوجية لكنو يحرـ عمى المطمقيف الزواج بعد ذلؾ ،والمذىب البروتستانتي يبيح الطالؽ
في حاالت معدودة أىميا :الخيانة الزوجية ،ويحرـ عمى المطمقيف الزواج بعد ذلؾ ،وتعتمد المذاىب المسيحية في تحريميا

زواج المطمؽ أو المطمقة عمى ما ورد في إنجيؿ متى (مف يتزوج مطمقة يزني) ونص مماثؿ ورد في إنجيؿ مرقص.
وقد أخذت القوانيف في البالد المسيحية مثؿ فرنسا وألمانيا والدنمرؾ وانجمت ار والواليات المتحدة في قوانينيا بروح
الديف المسيحي في الطالؽ وأخذت تنص عمى حاالت مباح فييا مثؿ :الزنا واإلىانة البالغة في المعاممة والحكـ في عقوبة
ميينة ،حتى إيطاليا معقؿ الكاثوليكية في العالـ أباحت الطالؽ في السبعينيات مف القرف العشريف حتى غدا الطالؽ في

العالـ الغربي أم اًر ميسو اًر بزيادة عدد المطمقيف عاماً بعد عاـ حتى غدا الزواج كأنو عالقة مؤقتة بيف زوجيف عمى حد قوؿ
عالـ االجتماع (وستر مارؾ) .Wester Mark

ويرى المفكر اإلسالمي "أبو األعمى المودودي" تعقيباً عمى قوانيف أوروبا في الطالؽ ،أف ىناؾ خصوصية في

القانوف اإلسالمي ىو جمعو بيف التوازف واالعتداؿ في أحكامو ومبادئو ،ال مثالية وال تفريط ألنو نتيجة حكمة إليية بصيرة

بالعباد ،أما قوانيف أوروبا فيي مف صنع اإلنساف وما فيو مف قصور طبيعي ،لقد أخطئوا في تأويؿ عبارة المسيح 
(الذي جمعو اهلل ال يفرقو إنساف) وجعموىا أساساً لقانوف الزواج مع أنيا أمر أخالقي عف تقديس الزواج نجد لو نظير في
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
وف ِفي األ َْر ِ
ؾ ُى ُـ
ض أُولَػئِ َ
يف َينقُ ُ
وص َؿ َوُي ْفس ُد َ
وف َع ْي َد المو مف َب ْعد ميثَاقو َوَي ْقطَ ُع َ
ض َ
القرآف الكريـ  الذ َ
َم َر الموُ بِو أَف ُي َ
وف َما أ َ
ِ
وف البقرة ،27 /وفي الحديث الشريؼ ( لعف اهلل كؿ ذواؽ مطالؽ) ،ذلؾ ألنيـ لـ يحققػ ػوا الت ػوازف بيف مبادئ
ا ْل َخاس ُر َ

األخالؽ ومقتضيات الفطرة اإلنسانية ،فاألمر األخالقي الذي قاؿ المسيح كاف بغرض تيذيب الناس في سموكيـ وليس

ليؤخذ بوصفو قانوف ،والدليؿ عمى ذلؾ قوؿ المسيح  ( :إف مف طمؽ امرأتو بغير الزنا وتزوج بأخرى يزني بيا) معنى
أف يحرـ عمى المطمؽ الزواج بعد ذلؾ فيو تعنت ال
ذلؾ أف الطالؽ ليس سيئاً إال عندما يكوف دوف سبب مشروع ،إما ْ
يستقيـ مع العقؿ السميـ والمنطؽ السديد ،وىو ضد الطبيعة والفطرة ومطالب النفس والجسد ،ألف البديؿ ىو حياة غير
مشروعة مع الخميالت وما ينجـ عنو مف فساد األخالؽ ،وأبناء غير شرعييف(.)20

وفي الشريعة الييودية يممؾ الرجؿ حؽ الطالؽ إال في حالتيف :اتياـ زوجتو بأنيا غير عذراء كذباً ،واغتصاب

بعده عقوبة ،فيما عدا ذلؾ فالطالؽ مباح بكتاب
فتاه ثـ الزواج منيا ،ىاتيف الحالتيف يسقط حؽ الرجؿ في تطميؽ زوجتو ّ
يسممو الزوج إلى الزوجة ويخرجيا مف بيتو ،إال أف ىذه الحرية قيدت بقرار أصدره المجمع الييودي في ألمانيا في أواخر
أف يكوف الطالؽ بسبب عقـ الزوجة أو ثبوت الزنا أو ارتدادىا عف دينيا أو امتناعيا عف
القرف الحادي عشر ،حيث أوجب ْ
وصالو مدة سنة أو رفضيا االنتقاؿ إلى مسكف آخر أو شتمت أباه أو أصيب الزوج بمرض خطير يمنع مف معاشرتيا .وال
يجيز ىذا التشريع لممرأة طمب الطالؽ مف زوجيا ميما كاف السبب حتى لو تضررت أو خانيا زوجيا بالزنا أو ظمميا فميس
ليا حؽ طمب الطالؽ أو الخمع .وىو األمر الذي تغير في العصور الحديثة حيث أصبح يحؽ ليا طمب الطالؽ ولكف بعد
أف تنظر المحكمة في األمر(.)21
ْ
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أما الطالؽ في شريعة اإلسالـ فيو مباح عندما تتعذر العالقة الزوجية السميمة .إال أف أبغض الحالؿ إلى اهلل

خضع لمتقنيف اآلليي حتى ال يتـ المجوء إليو إال عند الضرورة القصوى بسبب ما قد يترتب عميو مف نتائج سمبية تتعمؽ
بتفكؾ األسرة وربما تشرد األوالد وقطع الرِحـ والنزاع بيف األقارب .والمتأمؿ في كيفية إيقاع الطالؽ اإلسالمي يمحظ وجود

جممة مف الخطوات البد مف إتباعيا قبؿ إيقاع الطالؽ يمكف إيجازىا عمى النحو اآلتي(:)22
 -1الموعظة الحسنة (نصح الزوجة ومجادلتيا بالحسنى).
 -2اليجر في المضجع (امتناع الزوج عف النوـ مع زوجتو في فراش واحد).

بأف ال يكوف مدمياً وال مبرحاً وال عمى الوجو ،وا ْف كاف بعصا فبحجـ السواؾ
 -3الضرب غير المبرح (حدده بعض الفقياء ْ
لمنع األذى البدني).
 -4التحكيـ (توسيط أىؿ الطرفيف وأقاربيما).
 -5ترقب طير جديد قبؿ إيقاع الطالؽ (يطمقيا بطير لـ يمسسيا فيو).
أنت طالؽ بالثالث أو ثالثاً أو ِ
أنت طالؽ وال يزيد؛ فقولو ِ
 -6الطالؽ الرجعي األوؿ (يقوؿ ليا بالحرؼِ :
أنت طالؽ..
ّ
يعد مف الطالؽ البدعي وا ْف كاف يقع) .والطالؽ الرجعي ىو الطالؽ الذي يممؾ الزوج بعده إعادة المطمقة
طالؽ ...طالؽّ ..
إلى الحياة الزوجية مف غير حاجة إلى عقد جديد مادامت في العدة ،رضيت بذلؾ اإلرجاع أو لـ ترضى.
 -7الطالؽ الرجعي الثاني ويسمى الطالؽ البائف بينونة صغرى ،وىو الطالؽ الذي ال يستطيع الرجؿ إعادة زوجتو المطمقة
أف يراجعيا باتت منو ،وانحؿ
إلى الحياة الزوجية أال بعقد جديد ومير جديد ،فإذا انتيت عدة المرأة في الطمقة األولى دوف ْ
أف يجبرىا.
أف يعود إلى زوجتو بعقد جديد وليس لو ْ
عقد الزواج بينيما وصارت حرة بالزواج مف غيره ولكنو يجوز ْ

أف يعود إلى
 -8الطالؽ الثالث واألخير ،ويسمى الطالؽ البائف بينونة كبرى ،وىو يزيؿ الحياة الزوجية وال يحؿ لمرجؿ ْ
زوجتو حتى تنكح زوجاً غيره فيدخؿ بيا ثـ يطمقيا أو يتوفى عنيا ،كما قاؿ   :فَِإف طَمقَيَا فَالَ تَ ِح ُّؿ لَوُ ِمف َب ْع ُد َحت َى
ِ
ؾ ح ُد ُ ِ
نكح َزوجاً َغ ْيره فَِإف طَمقَيا فَالَ جَناح عمَْي ِيما أَف يتَراجعا إِف ظَنا أَف يِقيما ح ُد َ ِ
ِ
وف
ود المّو َوتِْم َ ُ
ُ َ ُ
ود المّو ُيَبيُِّنيَا لقَ ْوٍـ َي ْعمَ ُم َ
َُ
ََ ََ
َ
ُ َ َ َ
تَ َ ْ
البقرة.230 /
أف يتمفظ الرجؿ بالطالؽ .وحتى بعد وقوع الطالؽ ،فأف
وتشير تمؾ الخطوات إلى أىمية التروي والمراجعة قبؿ ْ
أف
األوؿ و ْ
شريعة اإلسالـ جعمتو عمى مراحؿ بحيث يستطيع الرجؿ مراجعة الزوجة خالؿ فترة معمومة بعد وقوع الطالؽ ّ

وتحرـ الزوجة بعد الطالؽ الثالث ويصبح األمر كما يقوؿ
يشيد عمى ذلؾ ،وارجاعيا بعد وقوع الطالؽ الثاني أيضاً.
ّ
ؾ بِمعر ٍ
يح بِِإ ْح َس ٍ
ؽ َمرتَ ِ
ْخ ُذوْا ِمما
الفقياء "طالؽ بينونة كبرى" لقولو  :الطالَ ُ
اف َوالَ َي ِح ُّؿ لَ ُك ْـ أَف تَأ ُ
وؼ أ َْو تَ ْس ِر ٌ
اف فَِإ ْم َسا ٌ َ ْ ُ
ِ ِ
وىف َش ْيئاً إِال أَف ي َخافَا أَال يِقيما ح ُدوَد المّ ِو فَِإ ْف ِخ ْفتُـ أَال يِقيما ح ُد َ ِ
ود المّ ِو
ت بِ ِو تِْم َ
ؾ ُح ُد ُ
يما ا ْفتَ َد ْ
آتَْيتُ ُم ُ
ود المّو فَالَ ُجَن َ
ُ َ ُ
ُ َ ُ
َ
ْ
اح َعمَْيي َما ف َ
ِ
أف يتزوج
ود المّ ِو فَأ ُْولَػئِ َ
وىا َو َمف َيتَ َعد ُح ُد َ
وف البقرة .229 /وبالرغـ مف ذلؾ فقد أباح اإلسالـ لمرجؿ ْ
فَالَ تَ ْعتَ ُد َ
ؾ ُى ُـ الظال ُم َ
أف ال يكوف زواجيا مف ذلؾ الرجؿ بيدؼ "التحميؿ" لتعود
أف تكوف قد طمقت مف رجؿ آخر عمى ْ
مطمقتو مرة أخرى ،شريطة ْ
أف يذوؽ عسيمتيا"
األوؿْ ،
"أف تذوؽ عسيمتو و ْ
بؿ إف الرسوؿ  اشترط عمى امرأة تريد العودة إلى زوجيا السابؽ ْ
إلى الزوج ّ
أي "عسيمة" الزوج األخير بما يشير إلى ضرورة حدوث المعاشرة الجنسية التي قد يترتب عمييا حمؿ أو رغبة في البقاء مع
الزوج الثاني .والغاية مف ذلؾ منع الزيجات الصورية التي يراد منيا التحايؿ عمى النصوص الشرعية مف جية ،ومف جية

أف تحصؿ عمى فرصة مساوية لمرجؿ إذا أرادت البقاء مع الزوج
أخرى لتمكيف المرأة مف استئناؼ حياتيا الزوجية مجدداً ،و ْ
األخير .ويطمؽ عمى الزواج الصوري بيدؼ تحميؿ الزوجة بالميجة العامية "التحميؿ" إشارة إلى المعاشرة الجنسية العابرة ،
وىو ما قد يقوـ بو البعض لتحميؿ زوجة قريب أو صديؽ؛ فيرتبط الزوج الثاني بالمطمقة فترة قصيرة يعاشرىا خالليا ثـ
األوؿ الراغب في العودة إلييا .ويتبيف مف حديث الرسوؿ ( تذوؽ
يطمقيا لكي تصبح بعد طالقيا منو "محممة" لمزوج ّ
عسيمتو) أف اليدؼ مف الزواج الثاني لممرأة إعطاءىا خيا اًر جديداً مع رجؿ آخر لكي تقرر مصيرىا بنفسيا؛ إذ ربما رغبت
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البقاء مع الزوج الثاني ورغب البقاء معيا إذا كانت نيتو الزواج الدائـ وليس بقصد "التحميؿ" أو "الزواج الصوري" كما يفعؿ

بعض المتحايميف عمى النصوص الشرعية.

وقد فصمت كتب الفقو اإلسالمي الطالؽ بشكؿ دقيؽ ،إال إف السمة المشتركة ليذا التراث الفقيي العظيـ أنو
واقعي لمحفاظ عمى رابطة األسرة ،فقد اجتيد كثي اًر مف الفقياء في النصوص الشرعية لصالح استمرار العالقة الزوجية.
ومصدر تمؾ االجتيادات األخطاء التي يقع فييا البشر وجيؿ كثي اًر منيـ بالتدرج في مسألة الطالؽ ،ووقوعيـ في أشكاؿ

مف الطالؽ البدعي مثؿ :التمفظ بالطالؽ ثالثاً أو التطميؽ في فترة طير مس فيو الزوج زوجتو ،ناىيؾ عف اختالؼ بعض

الفقياء في مسألة طالؽ السكراف والغضباف وىؿ يقعاف أـ ال ،وىي القضايا التي تناوليا الفقياء مع تغميبيـ لمناحية العممية

وبما يضمف استمرار العالقة الزوجية عند رغبة الطرفيف دوف التعدي عمى النصوص قطعية الداللة .وكقاعدة شرعية
معروفة فإف الطالؽ الصحيح ىو (ما وقع خالؿ طير لـ يمسس الزوج فيو زوجتو) بمعنى لـ يعاشرىا جنسياً ،ما يشير إلى

ممياً قبؿ األقداـ عميو بعد مراعاة الخطوات التي أوردناىا آنفا.
أىمية توقيت زمف الطالؽ والتفكر فيو ّ
وبصورة عامة يعتري الطالؽ األوصاؼ اآلتية مف الوجوب واإلباحة والحرمة والندب والكراىية ،وذلؾ عمى النحو

اآلتي:
أ -يكوف الطالؽ مكروىاً إذا أوقعو الزوج مف غير سبب يضطره إليو أو دافع يدفعو إلى إيقاعو ،ويكوف واجباً ،عند اتياـ
الزوج زوجتو بالزنا أو بأف الحمؿ أو الولد ليس منو وتنكر ىي ذلؾ ،وكما في الزواج الفاسد الذي يتعيف فسخو.

ب – ويكوف مندوباً ،ويمثؿ لو بما إذا فرطت الزوجة في حقوؽ اهلل  وعجز الزوج عف إجبارىا ولـ تستجب لتوجييات
زوجيا.

ج – ويكوف مباحاً ،إذا وجدت مبررات الطالؽ وساء خمؽ الزوجة مع زوجيا اإلساءة التي ال تحقؽ االستقرار في األسرة.

د – ويكوف حراماً ،إذا كاف الطالؽ عمى خالؼ السنة ،كما إذا كاف الطالؽ بدعياً ،مثؿ :الطالؽ أثناء الحيض ،يضاؼ
إلى ذلؾ إذ لـ تكف الحاجة داعية إليو.

ولكف في الواقع فإف
أي مف الزوجيف لمضوابط السابقة فإف الطالؽ يكوف تعسفياً وغير عادؿ.
ْ
وفي حالة مخالفة ٌ
ثير مف التجاوزات المقصودة وغير المقصودة التي تترتب عمى وقائع الطالؽ وتجعميا مشوبة بشوائب شرعية
ىناؾ ك ٌ
وتشريعية تخؿ بو ،وتحيد بو عف المقاصد الشرعية التي بسببيا سف الطالؽ ،حيث قد يترتب عميو ظمـ يقع عمى الزوجة أو

األبناء وتقتير حقوقيـ الشرعية.
ثالثاً -أسباب الطالق مع إشارة خاصة لمطالق المبكر

الكالـ عف الطالؽ أصبح مف البديييات في اآلونة األخيرة ،بعدما كاف يمثؿ خطاً أحم اًر ال تقربو إال فئة قميمة

المقدسة ،وانتيت بيـ إلى طريؽ مسدود .اليوـ المشكالت االجتماعية واألسرية كميا أصبح
ممف ضاقت بيـ سبؿ العالقة
ّ

مآليا إلى أبغض الحالؿ ،فتقمّصت مساحة الصمح والتراحـ ،واتسعت رقعة الفراؽ والطالؽ .أسباب كثيرة تقؼ وراء ىذه
الظاىرة التي أضحت تنخر جسد المجتمع ،وتيوي باألسرة نحو التشتت واالنحالؿ .فمـ تعد ظاىرة العنوسة لوحدىا مشكمة

تمس معظـ
اجتماعية طفت عمى السطح مؤخ اًر ،نتيجة تزايد عدد اإلناث بشكؿ أكبر مقارنة بعدد الذكور ،وىي ظاىرة ّ
األقطار العربية ومنيا العراؽ ،فقد بدأت ظاىرة الطالؽ؛ والطالؽ المب ّكر إحدى أبرز الظواىر النامية بشكؿ ممفت لالنتباه،

يصح لممصمحيف والباحثيف إغفالو وال
أشد خطورة مف سابقتيا لما تحممو مف بوادر انييار اجتماعي ،وىو ما ال
وىي ّ
ّ
السكوت عنو بعد ظيور آثاره.
بؿ
يحز في النفس ،أف أسباب ح ّؿ ىذه العالقة
المقدسة لـ تعد تستند إلى مبررات منطقية ،وأسباب قوية؛ ْ
ّ
ما ّ
أضحت وليدة كؿ مشكؿ ميما صغر ،وعذره في ذلؾ حكمة اهلل التي وصفيا في القرآف الكريـ بالسراح الجميؿ والتسريح

بؿ في كؿ ساعة
باإلحساف ،فجرى المفظ حتى صار عمى رأس المساف ،فينطؽ بو دوف ألـ أو احتساب ،فنسمع كؿ يوـ؛ ْ
بمغبة االنفصاؿ،
بعالقات قد
انفضت ،وقموب قد انحمّت ،وتساوت مواقؼ الرجؿ مع المرأة ،فكالىما أصبحا ال يبالياف ّ
ّ
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أحب اإليماف وليس أبغضو .فالمرأة ،وىي ّأوؿ المتضرر مف تسريح العالقة الزوجية ،لـ تعد آبية بوضعيا الجديد،
ّ
وكأنو ّ
أن تطمب المرأة الطالق من زوجيا حتى لو
فالمجتمع الذي كاف يستيجف الظاىرة أصبح ال يبالي بيا .فمـ يعد من المعيب ْ
وتعدىا
لم تمر إلَّ أشير معدودة عمى دخوليما قفص الزوجية .فالعادات والتقاليد التي كانت تحاسب المرأة عمى الطالق ّ
السبب الرئيس فيو ىي نفسيا التي تسمح ليا اليوم بطمبو وفي سن مبكرة .وبات الطالق المبكر شائعاً في العراق في

أن النسب تضاعفت إلى
السنوات األخيرة حتى وصل إلى أعمى مستوياتو بحسب اإلحصاءات األخيرة لممحاكم التي أكدت َّ

أضعاف ما كانت عميو في ( ،)2003والوضع القتصادي الذي كان سبباً رئيساً لمطالق في السابق تراجع اليوم إلى

وتصدر الزواج المبكر قائمة األسباب.
المركز الثاني
ّ
وسنعرض أدناه جدوالً يبيف عدد حاالت الزواج والطالؽ بحسب الفئات العمرية مف واقع (بعض) محاكـ األحواؿ

الشخصية في محافظة بابؿ لعاـ ( )2012والتي زودتنا بيا مسؤولة مكتب البحث االجتماعي في رئاسة استئناؼ بابؿ

االتحادية– محاكـ األحواؿ الشخصية ،بتأريخ  2013 -12 -10حيث يتبيف لنا مف خالليا ارتفاع حاالت الزواج المبكر
وما يتبعو مف طالؽ مبكر أيضاً حيث بمغت حاالت الزواج لمفئتيف العمريتيف ( )5809( )24 -15في حيف بمغ مجموع
حاالت الطالؽ لمفئتيف المذكورتيف ( )1075حالة.
المحكمة

الفئة العمرية

الزواج

الطالق

محكمة األحوال الشخصية في الحمة

20 -15

820

1520

165
260

29 -25

1740

251

34 -30

900

241

40 -35

350

208
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94

187

20 -15

551

23

24 -21

153

64

34 -30

98

53

40 -35
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87
31

41

20 -15

435

139

29 -25

330

62

40 -35

40

38
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10

10

20 -15

513

25

24 -21

150

40

34 -30

38

15
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1

1

20 -15

263

66

محكمة األحوال الشخصية في اإلسكندرية

24 -21

29 -25

محكمة األحوال الشخصية في المحاويل

24 -21
34 -30

محكمة األحوال الشخصية في سدة اليندية

29 -25
40 -35
محكمة األحوال الشخصية في القاسم

24 -21
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محكمة األحوال الشخصية في أبي غرق

29 -25

275

35

34 -30

175

27

40 -35
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160
56

13

20 -15

319

107

24 -21

257

53

34 -30

55

9
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22

4

-

10745

2518

29 -25
40 -35
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114
34

11

24
6

أف نرى شباباً مف الذكور واإلناث مطمقيف ،ألنو لـ يكد
فما أسيؿ الطالؽ في وقتنا ىذا ،وليس بأدؿ عمى ذلؾ مف ْ
يمر عمى زواجيـ أشير معدودة أو سنيف ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة حتى جاء الطالؽ لينقميـ إلى حياة يصعب تخيؿ
ماىيتيا .وىذا ما يطمؽ عميو الطالؽ المبكر أو السريع ،الذي يبدو ارتبط بعصر السرعة الذي نعيشو ،فيناؾ حاالت كثيرة
في المجتمع انتيى فييا الزواج قبؿ الدخوؿ أو بعد ساعات أو أياـ وأشير ال تتجاوز السنة وأصبح الرباط الغميظ وأبغض
الخالؿ عند اهلل تعالى ألعوبة في ألسنة كثير مف الرجاؿ وأصبح طمب الطالؽ مف قبؿ المرأة أسيؿ عمييا مف أي شيء
أن الشباب اآلن أصبح يمتمك اإليقاع السريع لمعصر في كل شيء حتى في مسألة الزواج والطالق ،فالزواج يتم
آخر( َّ
سريعاً دون اإللمام ِ
بطباع وأخالقيات الطرف اآلخر ولذلك ُيصبح الطالق سريعاً وسيالً عند حدوث المشكالت تطبيقاً
لمبدأ ما يأتي بسيولة يذىب بسيولة).
فما أسباب الطالؽ عموماً والطالؽ المبكر خصوصاً؟ وجدنا عرض أىـ ىذه األسباب عمى النحو اآلتي كفيؿ

باإلجابة عمى ىذا السؤاؿ:

 -1الجيؿ في الديف :إف اإلنساف المسمـ يقوـ بتطبيؽ شرع اهلل ومنيجو عمى قدر إيمانو وعممو وثقتو باهلل  فيناؾ صمة
وثيقة بيف ما يمتزـ بو المسمـ في سموكياتو وأفعالو وبيف درجة إيمانو ،فكمما ازداد إيماناً وعمماً كاف تطبيقو لمشرع عمى
قدر ذلؾ اإليماف وقوتو ،وكمما ضعؼ إيمانو وقؿ عممو انعكس عمى التزامو فابتعد عف طريؽ الشرع وركف إلى نفسو

وأىوائيا ،والحقيقة إف جيؿ بعض الشباب المسمميف بحكمة الخالؽ مف تشريع الزواج والطالؽ ،جعميـ يييموف في
تشريعات عمى المقاس ،فيفرطوف في األخذ بما ورد في باب الطالؽ (أبغض الحالؿ عند اهلل الطالؽ) ويتجاىموف
يأذف بالطالؽ ،إال بوصفو آخر الخيارات
األصؿ في الزواج ىو استمرار الحياة الزوجية بيف الزوجيف فالخالؽ لـ ُ
والبدائؿ الممنوحة لحؿ عقد الزواج مع عدـ إىدار حقوؽ كؿ طرؼ تصديقاً لقولو َ  :وِاف َيتَفَرقَا ُي ْغ ِف المّوُ ُكالًّ ِّمف
سعتِ ِو و َكاف المّو و ِ
اسعاً َح ِكيماً النساء .130 /فاالستيانة بيذا األصؿ ىو ما أدى إلى ىذه الفوضى الفاشية في بيوت
ََ َ َ ُ َ
بؿ
كثير مف العراقييف .وألف القانوف أحكـ قبضتو عمى ىذه العالقة ،بات األزواج يقرعوف أبواب القضاء ممتمسيف؛ ْ
راجيف إنياء عالقة أدموا قمبوىـ وأفرغوا جيوبيـ لربطيا؛ ناىيؾ عف حاالت الطالؽ التي تجري خارج إطار المحاكـ.

إف تمسكتـ بو لف تضموا بعدي ،أحدىما أعظـ مف اآلخر،
فيجب ْ
أن نعمل كما قال رسول اهلل ) إني تارؾ فيكـ ما ْ
عمي الحوض فانظروا كيؼ
كتاب اهلل حبؿ ممدود مف السماء إلى األرض وعترتي أىؿ بيتي ولف يفترقا حتى يردا ّ
تخمفوني فييما((.)23

 -2سوء االختيار :فالزواج القائـ عمى الشكؿ الخارجي والبعيد كؿ البعد عف األخالؽ والديف نيايتو إلى الفشؿ ،ألف الجماؿ
بال أخالؽ سيختفي بمجرد مشاىدة الرجؿ المرأة أجمؿ مف زوجتو في الشارع أو في مكاف العمؿ ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة

لممرأة التي تستعجؿ االختيار لمجرد الفراغ العاطفي ،ودغدغة المشاعر الذي يمارسو الطرؼ اآلخر تجاىيا ،ولمجرد
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الخروج مف منزؿ األىؿ بسبب الرقابة المستمرة ،أو لمجرد الحصوؿ عمى الماؿ ،فإف مثؿ ىذه المرأة سوؼ تقوـ بطمب

أف تتوفر بالماؿ والسفر
الطالؽ بعد أشير عندما تكتشؼ أف السعادة والمودة والرحمة في الحياة الزوجية ال يمكف ْ
والمشاعر الزائفة المؤقتة .بمعنى آخر تبدلت أسس اختيار الشريك في ىذا الوقت وأصبحت أسس ىشة جداً ول يحدث

أن الشرع قد حدد أسس الختيار عند الزواج،
الرتباط بين األسر اليوم عمى أسس قوية أو اختيار سميم ،في حين َّ

فقال ألسرة الفتاة ولمفتاة نفسيا (إذا جاءكم من ترضون دينو و ُخمقو فزوجوه) وقال لمشاب المقبل عمى الزواج (اظفر
بذات الدين ترتب يداك) ،فالدين والخمؽ ىو المعيار األساس في االختيار وحد التديف المقبوؿ ىو المحافظة عمى
خاصة فيما يتعمّؽ بالشرؼ والنزاىة والعفة
الفرائض والشعائر الظاىرة ،أما حد األخالؽ فيو التزاـ آداب اإلسالـ
ّ
بل يتم النظر إلى الشكل أو
َّ
والصيانة والبعد عف الفواحش والرفؽ والود.
ولكن ىذه األمور ل يتم مراعاتيا اليوم؛ ْ

المستوى المادي والجتماعي فقط ،وىذه أسس واىية جداً في الختيار.

وليعمـ شبابنا اليوـ أف جماؿ المرأة عمى شقيف :الجماؿ الظاىر ،وىو جماؿ الصورة ،والثاني :الجماؿ الباطف ،وىو جماؿ
الروح بالديف واألخالؽ واألدب ،ومف الفروؽ بيف جماؿ الصورة وجماؿ الروح ،أف جماؿ الصورة تبميو السنوف وال يقبؿ
ات
ات َح ِافظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
النماء بعكس جماؿ الروح فإنو قابؿ ّ
ّ
لمنماء والتألّؽ ،وىو الجماؿ الذي امتدحو اهلل  بقولو :فَالصالِ َح ُ
ات وا ْلقَانِتِيف وا ْلقَانِتَاتِ
ات وا ْلمؤ ِمنِيف وا ْلمؤ ِمَن ِ
لِّْم َغ ْي ِب بِما حِفظَ المّو النساء .34 /وقولو  :إِف ا ْلمسمِ ِميف وا ْلمسمِم ِ
ُ
َ َ
َ ُْ َ َ ُْ
ُْ َ َ ُْ َ
َ َ
َ
ات والصائِ ِميف والصائِماتِ
ات وا ْلمتَص ِّد ِقيف وا ْلمتَص ِّدقَ ِ
اشع ِ
اش ِعيف وا ْل َخ ِ
ات وا ْل َخ ِ
ات والصابِ ِريف والصابِر ِ
والص ِاد ِقيف والص ِادقَ ِ
َ ُ َ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج اًر َعظيماً األحزاب .35/فعمى كال
َعد الموُ لَيُـ م ْغف َرةً َوأ ْ
يف الموَ َكثي اًر َوالذاك َرات أ َ
يف فُُر َ
وجيُ ْـ َوا ْل َحافظَات َوالذاك ِر َ
َوا ْل َحافظ َ
أف يتخيروا األفضؿ فاألفضؿ بالتقصي عف كؿ ما يمكف التقصي عنو مف أخالؽ ونسب وسموؾ ...وغيره ،وجماؿ
الجنسيف ْ
لكف الجماؿ يأتي في مراتب ثانوية في االختيار( .الزواج الذي يتم فيو الطالق سريعاً ل يقوم عمى أسس سميمة في

الختيار).

 -3األمية األسرية :مف خالؿ الواقع الذي نعيشو ندرؾ أف معظـ حاالت طالؽ الشباب تحدث بسبب ضعؼ تأىيؿ الشاب
والشابة إلى مرحمة الزواج وىذا الضعؼ تعود أسبابو إلى عدـ إدراؾ الطرفيف أو أحدىما بمرحمة الزواج وأىميتيا وطبيعة

المرحمة الزوجية فإف حالة الزواج في السنوات األولى تكوف معرضة لمفشؿ بنسبة كبيرة ألدنى وألتفو األسباب ،ويعود
ذلؾ لقمة خبرة الزوجيف أو أحدىما بيذه المرحمة وعدـ قدرة فيـ الزوجيف أو أحدىما أف مرحمة الزواج تختمؼ عما قبميا

كثير منيـ ال يستطيع التخمص مف مرحمة العزوبية وعدـ قدرتو عمى التأقمـ مع
اختالفاً كمياً السيما فئة الشباب حيث أف ٌ
بؿ ومنيـ مف ال يقاوـ فراؽ األصدقاء والزمالء الذيف ظؿ مالزماً ليـ سنوات طويمة !! في الوقت نفسو
الحالة الزوجية؛ ْ

الذي تكوف فيو الفتاة غير قادرة عمى التأقمـ مع عدـ قدرة الزوج عمى التخمص مف ىذه الحالة( .يجب عمى الشاب
بل ىو ِحمل ِ
والفتاة تقبل الزواج بجميع تبعاتو َّ
وعبء ثقيل لو مقوماتو وأدواتو ،ويجب تعمم كيفية
ألنو ليس ُنزىة؛ ْ
التعامل مع ىذه المقومات واألدوات قبل اإلقدام عمى الزواج).

 -4سوء التنشئة االجتماعية :مف اإلشكاليات التي نالحظيا في األزواج المطمقيف في السنة األولى مف الزواج طريقة
كثير منيـ يممؾ صفة الالمباالة واإلىماؿ واالتكالية ،وعدـ تقديس الحياة
التنشئة التي عاشوىا في بيوتيـ ،حيث إف ٌ
كثير مف الشباب يربى عمى وفؽ قيـ خاطئة تضخـ مف دوره بوصفو رجؿ ،وتبرر لو الخطأ ،وفي
الزوجية ،ونجد أف ٌ

المقابؿ تقمؿ مف قيمة المرأة ،وتضعيا في ىامش الحياة .ومف أمثمة ذلؾ الدالؿ الزائد لمبنت قبؿ الزواج ،وعدـ تعويدىا

عمى تحمؿ مسؤولية الزوج ،أو مسؤولية البيت ،أو ترؾ الولد أو البنت لمتمفاز أو الفيديو واإلنترنت أو بعض المجالت

أف تكوف ليا شخصيتيا وسيطرتيا،
التي ّ
تعد منابر لميدـ والتخريب ،وتشجع البنت عمى رفض قوامة الرجؿ ،وأنو يمزـ ْ
وتصور ىذه الصؼ والمجالت والمواقع اإللكترونية أف الحياة األسرية لمزوجة ما ىي إال معركة تخوضيا مرة مع أبييا
الذي يبتزىا أحياناً ،ومرة مع أخييا الذي أخذ الصالحيات وأصبح ىو يخرج ويمعب ويمنعيا مف الخروج ،وثالثة مع
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زوجيا لتفرض شخصيتيا ورأييا عميو ،وبذلؾ تحوؿ ىذه المجالت والمواقع اإللكترونية الفتاة إلى قنبمة موقوتة تدمر

نفسيا ومجتمعيا(.)24

أف كاف
 -5ضعؼ دور األسرة في التوجيو والمتابعة :ويبدو ذلؾ جمياً في األشير أو السنوات األولى مف الزواج ،فبعد ْ
نموذج األسرة السائدة ىو األسرة الممتدة التي يأتي التوجيو فييا مف مصادر عدة لمزوجيف الجديديف -أصبح الواقع الذي
يفرض نفسو اليوـ ىو ظيور أسرة النواة الصغيرة المكونة مف الزوجيف حديثي العيد بالمشكالت األسرية والحياة

الزوجية ،ما يجعؿ حكميما عمى األحداث وعالجيما لممشكالت وحسميما لمخالفات سريعاً ،بحيث يصبح أفضؿ وأسرع

وأسيؿ حؿ قوؿ الزوجة لمزوج( :طمقني) ،أو قوؿ الزوج( :أنت طالؽ) ،دوف االكتراث لما يترتب عمى ىذا األمر مف

بؿ حتى عمى ذوييما وأسرىما والعالقة بيف العائمتيف ،أو القبيمتيف فيما بعد.
عواقب ومشكالت ال عمى الزوجيف فحسب؛ ْ

ون حف ىنا ال ندعو إلى تدخؿ األىؿ في كؿ صغيرة وكبيرة في حياة األبناء المتزوجيف بدافع الحرص أو السيطرة

عمييـ فقد يكوف مثؿ ىذا التدخؿ سبباً في حدوث الطالؽ بقدر ما نحث األسرة العربية اإلسالمية عمى الوقوؼ مع األبناء

كثير مف األسر تعاني مشكالت حوليا
السيما في السنة األولى مف الزواج ألنيا بمثابة سنة التكيؼ لمزواج .فقد لوحظ أف ٌ
جراء تدخؿ األىؿ في شؤونيا تتراوح بيف المشكالت الصغيرة إلى المشكالت الكبيرة التي قد تصؿ إلى حد الطالؽ أو
اليجر .فأىؿ البنت يخافوف عمى ابنتيـ وأىؿ الزوج يخافوف عمى ابنيـ ،فيتدخموف تدخالً سمبياً ييدـ وال يبني ويفرؽ وال

أف يعتقد كالً مف الزوجيف
أف يكوف ىذا التدخؿ بحسف نية و ْ
يجمع .فميس ثمة ما يمنع مف تدخؿ األىؿ بيف الزوجيف ،شرط ْ
أف ىذا التدخؿ يعينيما عمى حؿ مشاكميما.
فأيف اآلباء مما أوصى بو جعفر بف أبي طالب ابنتو وىي تزؼ إلى بيت زوجيا قائالًِ ( :
إياؾ والغيرة فإنيا مفتاح

الطالؽ ،وكثرة العتاب فإنو يورث البغضاء ،وعميؾ بالكحؿ فإنو أزيف الزينة ،وأطيب الطيب الماء) .وأيف األميات مما

أوصت بو أمامة بنت الحارث ابنتيا قائمة( :أي بنية :إف الوصية لو تركت لفضؿ أدب لتركت ذلؾ لؾ ،ولكنيا تذكرة
لمغافؿ ،ومعونة لمعاقؿ ولو أف امرأة استغنت عف الزوج لغنى أبوييا ِ
كنت أغنى الناس عنو ،ولكف النساء لمرجاؿ خمقف،
وليف خمؽ الرجاؿ .أي بنية :إنؾ فارقت الجو الذي منو خرجت ،وتركت العش الذي فيو درجت إلى وكر لـ تعرفيو ،وقريف

لـ تألفيو ،فأصبح بممكو عميؾ رقيباً ومميكاً ،فكوني لو أمة يكف لؾ عبداً وشيكاً)( .)25وىنا البد مف قوؿ كممة بيذا
الخصوص( :أسرة اليوم ل تُعطي األبناء التوجييات الالزمة التي تؤىميم لبناء أسر جديدة وتحمل مشاق ىذه المسؤولية
أن ىذه الثقافة أصبحت ُمختفية في العصر الحالي بتخمي األسر عن دورىا في توعية األبناء ،وحتى إذا ما تم
حيث َّ
كثير منيم ُمتمردون ول يممكون الرغبة الحقيقية
توجيو األبناء إلى الطريق الصحيح ففييم ل يستمع ليذا التوجيو َّ
ألن ٌ
لتحمل مسؤولية الزواج وبناء أسرة نتيجة لرفضيم لثقافة األمس في زواج اليوم).

تعد فترة الخطوبة مرحمة ميمة جداً في حياة الزوجيف لفيـ بعضيما ومعرفة نقاط االتفاؽ
 -6قصر فترة الخطوبة أو طولياّ :
أف تكوف ىذه الفترة مناسبة لموصوؿ لتحقيؽ اليدؼ منيا ،لذا
ثـ تحقيؽ االنسجاـ ،مف ىنا ينبغي ْ
ونقاط االختالؼ ومف ّ
أف االعتقاد باف تطويؿ فترة
أف يتفؽ الطرفاف عمى الفترة الزمنية التي سوؼ تستغرؽ فييا فترة الخطوبة عمماً ْ
ينبغي ْ
الخطوبة بشكؿ يزيؿ الحواجز كميا بينيما أمر خاطئ .واف قصر فترة الخطوبة كذلؾ أمر خاطئ .فخطوبة شير خاطئة

وغير كافية ليتعرفا عمى طباع بعضيما وفي المقابؿ خطوبة سنتيف كثيرة يدخؿ الممؿ إلى حياتيما والى نفسييما وال

وبينة
يبقى شيء لمحياة الزوجية .فاالعتداؿ أمر مطموب ،ويتـ ذلؾ عندما الخطيبيف خطة زمنية محددة وواضحة ّ
لالنتقاؿ بشكؿ منطقي وعقالني إلى الخطوة التالية وىي الزواج ،آخذيف بعيف االعتبار الظروؼ المحيطة بالزوجيف وال

أف يكوف الحوار ىادئاً ولطيفاً وعقالنياً.
بد ْ
يعد عمؿ المرأة مف أسباب تصاعد الخالفات الزوجية ،وذلؾ حيف تعطي بعض
 -7عمؿ المرأة واستقالليا اقتصادياًّ :

أف يمجأ
أمر يستدعي في مرات كثيرة ْ
الزوجات لعمميف االىتماـ األكبر عمى حساب عالقتيف بأزواجيف وأبنائيف ،وىذا ُ
الزوج لطمب الطالؽ؛ ألف زوجتو وبسبب انشغاالتيا الخارجية والضغوط النفسية التي تعانييا عند رجوعيا إلى البيت،
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أف تيمؿ أبناءىا وزوجيا إىماالً وا ْف كاف غير مقصود ،ولكنو ذو نتائج وخيمة عمى نفسية األبناء والزوج ابتداء
يحدث ْ
أف يفكر أو يبادر بالتيديد بالطالؽ ،باإلضافة إلى المشكالت التي قد تحصؿ بسبب غيرة الزوج بسبب
مما يحذو بو ْ
عمؿ الزوجة خارج المنزؿ واختالطيا مع الرجاؿ ،وكذلؾ تحصؿ خالفات كثيرة حوؿ الماؿ الذي تحصؿ عميو الزوجة

ىؿ تصرفو عمى بيتيا ْأـ عمى نفسيا ْأـ تعطي منو ألبييا ...الخ .وأشارت نتائج دراسة عمى عينة أخذت مف( )71دولة
تبيف أف نسبة الطالؽ تزداد في الدوؿ التي تمارس فييا المرأة أعماالً خارج البيت ،وعالوة عمى ذلؾ فإف عمميا ال
يكسبيا أي سمطة أو ىيبة داخؿ البيت ،وعمى العكس مف ذلؾ فقد تبيف أف نسبة الطالؽ تقؿ في الدوؿ التي ال تمارس
فييا المرأة أي عمؿ خارج البيت ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فيي تتمتع بييبة وسمطة في تصريؼ أمور البيت إلى جانب
الزوج .وعمى الصعيد الفردي ،فقد تبيف أف عمؿ المرأة ال يزعزع حياتيا الزوجية مف الناحية االقتصادية ،ولكف يزيد مف
فرص االضطراب عمى صعيد تأديتيا لواجباتيا األسرية ما يؤثر في النياية في الجوانب االجتماعية والثقافية لحياتيا
الزوجية واألسرية(.)26

كثير مف أنوثتيا ورقتيا ،ألنيا تحممت عبئاً آخر وىو عمميا خارج
وعمؿ المرأة انعكس عمييا بوصفيا امرأة قد فقدت ٌ
أف تؤدي حؽ عمميا
البيت ،وما يتبعو مف مسؤوليات وتبعات ،باإلضافة إلى أعبائيا داخؿ البيت ،فيي تحاوؿ جاىدة ْ

وحؽ أسرتيا وبيتيا باإلتقاف وااللتزاـ نفسو؛ إال أنيا غالباً ما تقّصر في حؽ بيتيا ،ما يدفع إلى المشكالت مع زوجيا،
إلف الزوج في األحواؿ كميا ال يجد االىتماـ والحناف والرعاية بالدرجة الكافية عند عودتو إلى منزلو مف عممو مرىقاً

ألنيا عائدة مف العمؿ متعبة أيضاً(.)27

 -8الزواج المبكر لمفتاة وربما مع عدـ موافقتيا ،وبالتالي فإف قمة تجربتيا وانعداـ خبرتيا بمسألة التعايش والتكيؼ،
باإلضافة إلى جيميا بمسؤوليات الزوج واحتياجاتو الخاصة ،وىذا ما قد يخمؽ ليا نوعاً مف النفور حتى مف أنوثتيا ،ومف

ثـ قد تصاب ببعض األذى النفسي الذي يؤثر عمييا وال يؤىميا مجدداً لالستمرار داخؿ الحرـ الزوجي .وىنا َّ
لبد من
كن
أن قانون األحوال الشخصية العراقي (رقـ  188لسنة  1959المعدؿ) أباح تزويج الفتيات وا ْن َّ
اإلشارة إلى َّ
صغيرات السن واشترط موافقة ولي األمر.

 -9التقدـ بالعمر(العنوسة) عند الطرفيف أو أحدىما وحتى ال يفوتيما قطار الزواج وعمى طريقة المثؿ المصري (ظؿ راجؿ
إف
وال ظؿ حيطة) فإنيما يستغال ّأوؿ فرصة سانحة لمزواج دوف دراسة ومعرفة دقيقة وحقيقة لبعضيما ولمشاعرىما ،وما ْ
ينتيي عسؿ األياـ األولى حتى تتكشؼ لمطرفيف أمو اًر وطباع قد ال تتوافؽ مع شخصية اآلخر ،وربما يصبح االستمرار
ضرباً مف االستحالة(.)28

 -10الوضع االقتصادي المتردي لمزوج والناتج عف البطالة وعدـ وجود فرص عمؿ أو تعييف السيما لمخريجيف ما يتعذر

معو عمى الزوج تحقيؽ متطمبات زوجتو مف حيث اإلنفاؽ مف مأكؿ وممبس ومشرب وطمب االستقالؿ بالسكف وبقية

احتياجات الزوجة األخرى السيما إذا كانت الزوجة ال تقدر ظرؼ زوجيا االقتصادي ،وفي االتجاه اآلخر قد يؤدي
تحسف الوضع المادي لمزوج إلى مشكالت أخرى تتعمؽ بالميزانية والتبذير وربما إقداـ الزوج عمى الزواج بزوجة ثانية
أف يكوف أسباباً لمطالؽ.
وييمؿ الزوجة األولى وكؿ ذلؾ يمكف ْ
 -11قد يكوف العنؼ ضد الزوجة مف أىـ أسباب الطالؽ السيما العنؼ الجنسي ما يولد النفور مف الحياة الزوجية ويدعو
الزوجة إلى طمب الطالؽ حتى وا ْف تنازلت عف حقوقيا ،ومثؿ ىذا األمر كثي اًر ما يحصؿ بعد الزواج المبكر الذي يجري
عف طريؽ الضغط واإلكراه مف قبؿ األىؿ واألقارب .وكشفت نتائج دراسة و ازرة الشؤوف االجتماعية في المممكة العربية
السعودية في كتاب (العنؼ األسري دراسة ميدانية عمى مستوى المممكة) وأعدىا فريؽ عممي متخصص ،أف العنؼ

غالباً ما يقع في األسر المفككة بسبب الطالؽ أو وفاة أحد الوالديف( .)29وىنا يكوف الطالؽ سبباً ونتيجة فيو يقود إلى

ظاىرة التفكؾ األسري وىو نتيجة لمتفكؾ األسري أيضاً.
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 -12التطور الثقافي والتداخؿ الذي يحصؿ فيو مف عالمية العولمة مثؿ :دخوؿ االنترنت والياتؼ النقاؿ والفضائيات
وبرامجيا السيما المسمسالت األجنبية كاف لو تأثير سمبي عمى واقع الحياة األسرية والزوجية نتيجة لالستعماؿ الخاطئ

ليذه الوسائؿ بعيداً عف توظيفيا في خدمة األسرة والمجتمع.

وىناؾ أسباب أخرى مثيرة لالىتماـ أعرضيا عمى النحو اآلتي:
 -1دور المحاميف والمحاميات :تأتي الزوجة إلى المحكمة لرفع دعوى خمع عمى زوجيا ،ويتـ ترشيح إحدى المحاميات لرفع
الدعوى ،ولكف لألسؼ تبادر المحامية المعنية بتجميؿ الطالؽ لمزوجة واطالؽ سيؿ مف الوعود بقدرتيا عمى استحصاؿ

بؿ تعمد
أعمى معدؿ بالنفقة والحضانة والطالؽ القضائي ...وغيره مف إجراءات تسيؿ الطالؽ .وليس ىذا فحسب؛ ْ

بعض المحاميات إلى إقناع الزوجة برفع أكثر مف دعوى قضائية عمى أزواجيف لكي يحصمف عمى أجور وأتعاب أكبر
عف كؿ قضية ،فكمما زاد عدد الدعوى ارتفعت األجور واإلتعاب .بالمقابؿ يمجأ الزوج إلى ٍ
محاـ فينصحو المحامي برفع
دعوى مطاوعة واسترداد حضانة ...الخ .ما يؤدي إلى تعقد العالقة بيف الزوجيف وزيادة في عدد الدعاوى المرفوعة

لصالح المحاميف.
 -2دور العرضحالجية :يتفؽ بعض كتاب العرائض الذيف يجمسوف عمى أبواب المحاكـ مع بعض المحاميات والمحامييف
بالترويج ليـ مقابؿ مبالغ مالية عالية يحصموف عمييا .وتعمد المحاميات بشكؿ خاص والمحاموف إلى توزيع أرقاـ
ىواتفيـ وبطاقاتيـ التعريفية عمى العرضحالجية الذيف يعترضوف طريؽ المراجعيف ليروجوا لمحامية أو محامي دوف

غيره.

 -3دور منظمات المجتمع المدني :تعمد المسؤوالت والعامالت في تمؾ المنظمات عمى إقامة مؤتمرات ال عد ليا .وىي
بمجمميا مؤتمرات تحرض المرأة عمى إتباع النمط األميركي واألوربي في التعامؿ .وتعد تمؾ المنظمات أف أي كممة
يقوليا الزوج لزوجتو ىي إساءة بالغة ،وتطالب المنظمات بتطبيؽ اتفاقيات سيداو ...وغيرىا ،غير مدركات لخصوصية

وتفرد المجتمع العراقي العربي اإلسالمي.

 -4دور قانوف األحواؿ الشخصية :يحتوي قانوف األحواؿ الشخصية العراقي عمى مرونة وثغرات تسيـ في التسريع بحاالت
الطالؽ ,وطمب التفريؽ القضائي .ومف تمؾ األسباب القانونية األساسية أف المادة ( )39مف قانوف (األحواؿ الشخصية
رقـ  188لسنة  1959المعدؿ) نصت عمى وجوب إقامة الدعوى في المحكمة الشرعية ,لمف يريد الطالؽ واستحصاؿ
الخمع) .وىو
حكـ بو .إال أننا نجد أف الظاىر واألغمب ىو إيقاع الطالؽ خارج المحكمة غيابياً أو الطالؽ الرضائي ( ُ
أمر يحدث بسبب انعداـ الوعي القانوني ،وعدـ تقدير قيمة الحياة الزوجية والتسرع .وىناؾ مادة رقـ ( )40في القضاء

أف يطمب التفريؽ .ولكف السواد األعظـ ممف
العراقي تجيز لمف تضرر ضر اًر يتعذر معو استمرار الحياة الزوجية ْ
يطمبوف التفريؽ ال يعتمدوف ىذه المادة خوفاً مف رد دعواىـ ,لمعرفتيـ بعدـ وجود ضرر جسيـ يتعذر معو استمرار
الحياة الزوجية ألف الضرر ال يتعذر معو استمرار الحياة الزوجية؛ ليذا يتبعوف طرقاً أخرى إليقاع الطالؽ .ونصت

المادة ( )41عمى جواز طمب التفريؽ مف قبؿ أي مف الطرفيف عند قياـ خالؼ بينيما وألزـ المشرع المحكمة في ىذه
الحالة إجراء التحقيقات الالزمة في أسباب الخالؼ وسمؾ المسمؾ الشرعي في ذلؾ مف حيث التحكيـ والسعي إلصالح
ذات البيف .وىنا يأتي دور الباحث االجتماعي؛ لكف ما يحدث فعالً ىو أف المحاكـ لـ تفعؿ دور الباحثة االجتماعية أو
الباحث االجتماعي ،وىو المخوؿ قضائياً بتقديـ تقرير لممحكمة عف إمكانية استمرار الزواج مف عدمو .ولكف ارتفاع

حاالت الطالؽ بيذا الشكؿ الغريب يوحي أف دور البحث االجتماعي ضعيؼ جداً ،وىذا الموضوع سنتكمـ عنو الحقاً
في ىذا البحث.

 -5دور مكاتب الخبير القضائي (رجؿ الديف) :ىناؾ حالة جديدة بدأت تظير وىي الطالؽ خارج المحكمة في مكاتب
الخبير القضائي (رجؿ الديف) حيث يقوـ الزوج بترديد الصيغة الشرعية بإيقاع الطالؽ ،ويأتي مع الزوجة إلى المحكمة
لتصديؽ الطالؽ ،عندىا المحكمة تحقؽ في صحة الصيغة مف الجانب الشرعي وتستدعي شيود واقعة إيقاع الطالؽ
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أف تتأكد مف صحة الواقعة فإنيا ممزمة بتصديؽ الطالؽ ،وىذه الحالة تمغي دور المحكمة اإلصالحي في إعادة
وبعد ْ
العالقة الزوجية بيف الطرفيف.
 -6نظرة المجتمع :التغير النسبي في نظرة المجتمع العراقي في الوقت الراىف إلى المطمقيف والمطمقات وحصوليـ عمى
فرص زواج أفضؿ مف سابقو ،وىذا بدوره يشجع المطمقيف والمطمقات الذيف يعانوف مشكالت مع شركائيـ التفكير
بالطالؽ والزواج مرة أخرى.

رابعاً -تبعات الطالق عمى األسرة والمجتمع

ناد اًر ما نجد أسرة خالية مف بواعث االختالؼ ألنيا سنة حياتية ،وليست عمى وجو الخميقة أسرة ال يختمؼ أفرادىا،

وال يوجد أسرة ال تتعرض إلى أزمات ومشكالت مختمفة مادامت ىذه األسرة مف ضمف خاليا الحياة االجتماعية ،وىي تتأثر
أف تكوف حياة األسرة الزوجية كاممة طواؿ دورة حياتيا ألف كثي اًر مف األحداث التي تتعرض
بيا سمباً وايجاباً ،ومف النادر ْ
أف تتموىا حاالت مف التوافؽ واعادة التنظيـ لدورة
أف تؤدي عمى حدوث أزمات وأنواع مختمفة مف التفكؾ يحتمؿ ْ
إلييا يمكف ْ
ولكف قد تصؿ العالقة الزوجية عند بعض األسر إلى حالة يكاد ينعدـ معيا التفاىـ بيف الزوجيف وىنا يصبح
الحياة،
ْ
الطالؽ رحمة ليما ،وىذه الحالة يطمؽ عمييا بالتفكؾ األسري الذي يبدو سبباً لمطالؽ أحياناً ونتيجة لمطالؽ في أحياف

أخرى.

ويرى بعض العمماء أف التفكؾ األسري ىو انييار الوحدة األسرية وتمزؽ نسيج األدوار االجتماعية عندما يخفؽ فرد

أو أكثر مف أفرادىا في القياـ بالدور المناط بو عمى نحو سميـ ومناسب ،ويرى آخروف أف التفكؾ ىو سوء تكيؼ العالقات

األسرية خاصة العالقة بيف الزوجيف ألف الخالفات بينيما أشد خطورة عمى األسرة ووحدتيا واستقرارىا( .)30وتختمؼ صور
الخالؼ وعواممو في كؿ حالة عمى وفؽ طبيعة العالقة الشخصية وما يترتب عمييا مف نفور أو تباعد يزداد إلى الدرجة

"
بؿ قد يشمؿ
التي تؤدي إلى اليجر واالنفصاؿ ثـ الطالؽ .وال يقتصر ىذا الوىف عمى ما قد يصيب العالقة بيف الزوجيف؛ ْ

عالقات الوالديف بأبنائيما أيضاً .ومف مظاىر التفكؾ األسري ما يأتي:

 االختالؿ الذي يصيب دور الرجؿ والمرأة السيما في مجاؿ التوقعات ،ومف العوامؿ التي تؤدي ليذا االختالؿ اليجر أوالموت أو الطالؽ.

 قد تظؿ األسرة متماسكة مف الناحية الخارجية بالرغـ مف مظاىر عدـ االنسجاـ بيف الزوجيف ،ويسمى ىذا النوع مفاألسر "أسرة القشر الفارغ"  Empty Shell Familyحيث يعيش الزوجاف حياة االغتراب.
 األزمات الداخمية والخارجية التي تواجييا األسرة ،ومف أمثمة األزمات الداخمية إصابة أحد الزوجيف إصابة بالغة تؤديإلى اإلعاقة أو العجز ،أو المرض المزمف الذي يعانيو أحد أفراد األسرة وغيرىا ،أما األزمات الخارجية فتتمثؿ بالغياب
االضطراري المؤقت أو الدائـ ألحد الزوجيف بسبب السجف أو الحرب أو الموت ...الخ ،ما يترتب عميو انعداـ الرقابة

واإلشراؼ عمى األبناء.
 الغياب غير المتعمد ألحد الزوجيف بسبب الوفاة أو الحكـ بالسجف أو البعد عف األسرة بسبب الحرب أو اليجرة.ولعؿ حالتي الطالؽ والوفاة ىما مف أىـ أشكاؿ التفكؾ األسري وضوحاً ،حيث إف األنماط األخرى يصعب

تحديدىا بشكؿ ممموس أو قياسيا إحصائياً .وأكثر آثار التفكؾ األسري وضوحاً في حالتي الوفاة والطالؽ ىو ما يمكف

تمخيصو في :توقؼ اإلشباع الجنسي ،فقداف اإلحساس باألمف والصداقة والحب ،عدـ وجود مث ٌؿ أعمى لدور الكبير عمى
الط فؿ ،زيادة األعباء عمى الطرؼ الموجود خاصة بالنسبة لرعاية األطفاؿ ،زيادة المشكالت المادية السيما إذا كاف الزوج
ىو المتوفى ،إعادة توزيع المياـ والمسؤوليات المنزلية(.)31

وعندما يتخذ اآلباء قرار الطالؽ ،فينالؾ حتماً سبب قوي جداً مف وجية نظرىـ ،فالطالؽ أبغض الحالؿ .ولكف

الطالؽ لو تبعات ضخمة عمى األسرة سواء مف الناحية األسرية أـ االقتصادية ،وكثي اًر ما يكوف األطفاؿ أكثر المتضرريف

منو ،وفي الواقع إف أثر انفصاؿ والدييـ صعب وقاس جداً عمييـ ميما بمغ عمر الطفؿ ،السيما إذا كاف ىنالؾ كثير مف
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الشد والجذب خالؿ الفترة التي تسبؽ الطالؽ في العالقة بيف الوالديف ،فالطالؽ سيؤدي إلى تغيير حياتيـ ،مع تغيير في
الروتيف والعادات التي اعتادوا عمييا كما يتنقؿ األطفاؿ بيف منزليف فال يشعروف باالستقرار .كؿ ىذه التغييرات تجعؿ مف

الصعب عمى األطفاؿ التكيؼ لموضع الجديد وقبولو.
وعمى وفؽ الكمية الممكية لألطباء النفسييف في بريطانيا ،قد يتأثر األطفاؿ باآلتي :اإلحساس بالفقد ،االنفصاؿ عف
بؿ فقداف الحياة بأكمميا ،شعور بالغربة وعدـ االنسجاـ مع األسرة الجديدة إذا تزوج أحد
الوالديف ال يعني فقداف المنزؿ ْ

أف يترؾ وحيداً ،إذا ذىب أحد الوالديف فربما يذىب اآلخر أيضاً ،الشعور بالغضب مف أحد
الوالديف ،الشعور بالخوؼ مف ْ
األبويف أو كمييما بسبب االنفصاؿ ،اإلحساس بالذنب والمسؤولية في انفصاؿ والديو ،الشعور بعدـ األماف والغضب
والرفض ،الشعور بالتشتت بيف األب واألـ .ويذكر الدكتور (دب ىنتمي) أستاذ عمـ النفس في جامعة اركوزي األميركية ،في
مينيسوتا إف األبحاث تشير إلى أف األطفاؿ الذيف يمروف بتجربة طالؽ والدييـ أكثر عرضة لممشكالت السموكية ،وأكثر
عرضة لألمراض النفسية ،وصعوبة في التحصيؿ األكاديمي ،وكثير مف الصعوبات االجتماعية ،وأقؿ فيما لمذات مف

األطفاؿ مف أسر مترابطة(.)32

وتوصمت نتائج إحدى الدراسات العربية الحديثة إلى أف أغمب األطفاؿ الذيف اتخذوا الشارع بديالً عف الوسط

األصمي األسري كانوا عرضة لمتفكؾ األسري في مرحمة الطفولة والذي غالباً ما كاف يؤدي إلى غياب السمطة الضابطة
لمطفؿ والحرماف مف االستقرار النفسي واالجتماعي الذي يحتاجو الطفؿ في بداية حياتو السيما عندما يتخمى الوالد عف

مسؤولياتو تجاه البيت واألبناء ،وغالباً ما كاف ىذا التخمي يتمثؿ باليجر وانقطاع رباط العالقة الزوجية بيف األبويف عف
طريؽ الطالؽ( .)33فحدوث الطالؽ في المجتمع يمس فئات المجتمع جميعيا وبدرجات متفاوتة لكف أثرِه األشد يكوف عمى
األطفاؿ حيث يسبب ليـ األلـ والفراؽ وبسببو يصبحوف ضحايا لمشكالت ال حصر ليا .وفي ىذا السياؽ يؤكد عمماء

التحميل النفسي كيف تؤثر العوامل البيئية بشكل مباشر في األطفال ،وخاصة تأثير مدى التعايش بين اآلباء فيما بينيم،

أن األعراض المرضية في األطفال ىي ردة فعل طبيعية لسموك اآلباء والمربين،
والذي يسمى بالوراثة السيكولوجية ،حيث َّ

لذلك ل يوجد في حقيقة األمر أطفال مشكمون وانما يوجد آباء مشكمون .فاألطفاؿ ىـ ضحايا ما يرتكبو اآلباء واألميات

مف أخطاء وق اررات مثؿ :الطالؽ واليجر والخالفات ...وغيرىا .فالطفؿ في السنوات األولى مف حياتو يعيش ضمف

منظومة مف العوامؿ الوراثية والبيئية التي تؤثر فيو بقوة ،وتتفاعؿ فيو باستمرار في ميداف ال يكاد توجد فيو بادئ األمر أية

مقاومة صادرة عف الطفؿ نفسو فيو في حاجة لكي ينمو فيتمقى المستمزمات المادية والمعنوية الضرورية ليذا النمو مف

أف يؤدي ىذا االختالؿ إلى اضطراب تنشئة الطفؿ السوية .فالطالؽ يحرـ
الوسط األسري ،فإذا اختؿ توازف األسرة فالبد ْ
الطفؿ مف رعاية األب واألـ وتوجيياتيما لو ،وىكذا يحرـ مف النمو العادي لألطفاؿ ما قد يدفع بو إلى كره أحد الوالديف

ٍ
أحياف كثيرة تترؾ تربيتيـ لألقارب وقد تسبب ليـ ىذه التربية عدـ االستقرار النفسي والعاطفي فتولد
وربما االثنيف معاً .وفي

لدييـ روح النقمة بسبب ابتعادىـ عف أمياتيـ .وقد تسبب ىذه التربية الخاطئة لمطفؿ ردود أفعاؿ ضارة فيصاب األطفاؿ

بالعقد النفسية ويشعروف بالتعاسة في حياتيـ ،وكذلؾ يصابوف بقمة االحتراـ لمنفس بعد الطالؽ( .)34ويزداد حرماف الطفؿ

ىذا إذا كاف صغير السف .وبالطبع أف مثؿ ىذا الحرماف لمطفؿ يتعداه إلى سموكو االجتماعي حيث يدفعو إلى االنحراؼ

السيما في األسرة الفقيرة وانعداـ الدخؿ الذي يؤمف لمطفؿ حياة كريمة ومف أىـ مظاىر ىذا االنحراؼ :اليروب مف المنزؿ
أو المدرسة ،والنشاط الزائد والقمؽ واالكتئاب واالنحراؼ واإلدماف ،أو السموؾ العدواني ضد اآلخريف تعبي اًر عف عدـ الرضا
عف الواقع االجتماعي واألسري .وتوضح اإلحصاءات العممية مف نتائج بعض الدراسات أف ( )%70مف األحداث الجانحيف

قد نشئوا في أسر منفصمة ،إذ يؤدي الطالؽ إلى انييار البناء االجتماعي ،وزواؿ مقوماتو لألسرة( .)35ويزداد األمر سوءاً إذا

كاف ىؤالء األطفاؿ مف اإلناث فميس ليف مجاؿ لمغادرة المنزؿ ،وقد يقع عمييف حيؼ في المعاممة وال يستطعف رفعو،
فيصبف ببعض األمراض النفسية نتيجة سوء المعاممة ،وفي بعض الحاالت يكف عرضة لالنحراؼ في مسالؾ السوء بحث ًا
عف مخرج مف المشكمة التي يعشنيا ،فيكف مثؿ مف استجار مف الرمضاء بالنار .وفي ىذا اإلطار ذكرت نتائج دراسة
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ىولندية نشرتيا جريدة الرياض :إف الفتيات يعانيف أكثر مف األوالد ،ألف األوالد أكثر مقدرة مف الفتيات في تحمؿ آثار
انييار الحياة الزوجية ،ألف الفتيات أكثر حساسية تجاه األجواء األسرية غير المستقرة والتي يكتنفيا النزاع والخالفات ،كما
أف األوالد الذيف يعيشوف في أسر تكثر فييا المشكالت يكونوف أكثر عدوانية ،وتسيؿ استثارتيـ بخالؼ البنات(.)36

والطالؽ يسبب لممرأة التعاسة طيمة حياتيا فنسمع أف فالنة مف الناس طمقت ولدييا طفؿ أو اثناف .ما يعني أف
إف بقيت بدوف زواج ،وتعيسة
عمرىا لـ يتجاوز الخامسة والعشريف أو اقؿ مف الثالثيف ,فتصبح في غالب األحواؿ تعيسة ْ
لف يكوف بمثابة والد أبنائيا حتى وا ْف ادعى ذلؾ ،وا ْف بقي أبناؤىا مع والدىـ فستكوف ىي
إف تزوجت ،فمف يتزوج بيا ْ
ْ
مشغولة الذىف عمييـ وىي معذورة في ذلؾ ،فاإلنساف ينشغؿ بالو عمى أبنائو وىـ حولو فكيؼ وىـ بعيدوف عنو.
وتعد المرأة المطمقة مدانة في كؿ األحواؿ ،في مجتمعاتنا التقميدية كونيا الجنس األضعؼ ،والكؿ ينظر إلييا عمى
ّ
أنيا ىي السبب في طالقيا.
ويحاصر المجتمع المطمقة بنظرة فييا ريبة وشؾ في سموكيا وتصرفاتيا ما تشعر معو بالذنب والفشؿ العاطفي

أف ظنوا أنيـ ستروىا
إذف إلى أىميا بعد ْ
وخيبة األمؿ واإلحباط وىذا يزيدىا تعقيداً ويؤخر تكيفيا مع واقعيا الحالي فرجوعيا ْ
بزواجيا وصدمتيـ بعودتيا موسومة بمقب (مطمقة) الرديؼ المباشر لكممة (العار) عندىـ وأنيـ سيتنصموف مف مسؤولية
أطفاليا وتربيتيـ وأنيـ يمفظونيـ خارجاً ما يرغـ األـ في كثير مف األحياف عمى التخمي عف حقيا في رعايتيـ إذا لـ تكف
عاممة أو ليس ليا مصدر مادي ٍ
كاؼ ألف ذلؾ يثقؿ كاىميا ويزيد معاناتيا ،أما إذا كانت عاممة أو حاممة ألفكار تحررية

فتموكيا ألسنة السوء فتكوف المراقبة أشد والحراسة أكثر إيالماً(.)37

كذلؾ فإف الطالؽ يترؾ آثا اًر سمبية عمى المطمقة مف النواحي النفسية واالجتماعية السيما إذا كانت غير متعممة وال

تستطيع االعتماد عمى نفسيا مف الناحية االقتصادية ،كما أثبتت نتائج بعض الدراسات أف المطمقيف أكثر قمقاً واكتئاباً مف
المتزوجيف وأنيـ معرضوف لصحة أسوأ وانييار واعتالؿ صحي ،وأكثر انفعالية وعرضة لمضغوط النفسية .والنساء المطمقات

أكثر تعرضاً لالكتئاب والحزف والقمؽ والغضب ،وينعكس ذلؾ عمى األبناء الذيف يشعروف بعدـ األمف واالستقرار ،فيصبحوا
أقؿ ثقة في النفس وأقؿ تكيفاً مع عالقاتيـ االجتماعية(.)38

وليس مف شؾ أف اآلثار المدمرة لمطالؽ ال تقتصر فقط عمى األطفاؿ والمرأة ،وانما تشمؿ الرجؿ أيضاً ،حيث

يعاني ىو اآلخر منو ،فقد كشفت أحدث الدراسات النقاب عف تزايد نسبة الرجاؿ المطمقيف الذيف يعانوف أمراضاً جسدية
ومشكالت نفسية بعد الطالؽ ،مقارنة بحاالتيـ قبؿ وقوعو .فالرجؿ غالباً ما يجد نفسو بعد الطالؽ وحيداً ،نتيجة طبيعة

العالقات االجتماعية التي يبنييا حولو ،فيو يشعر بالخيبة لفقداف دوره بوصفو أب وزوج ،ويصاب بالصدمة نتيجة شعوره

بالمسؤولية النييار األسرة ،إضافة إلى عدـ السماح لو قانوناً بحضانة األوالد في معظـ األحياف إال في سف متأخرة لألبناء.

وأف الرجؿ المطمؽ يعاني غالباً مف عدـ القدرة عمى التكيؼ اجتماعياً بعد الطالؽ ،كما يواجو صعوبات في خوض التجربة
ٍ
ماض) .وتعميقاً عمى ىذا الموضوع ،يؤكد (محمد خميؿ أستاذ عمـ االجتماع بجامعة عيف
مرة أخرى بوصفو رجالً ( لو
شمس) ،بحسب مجمة الجزيرة ،أف الزوج المطمؽ أكثر معاناة مف المرأة التي غالباً ما تتأقمـ مع وضعيا الجديد ،فالنساء

أكثر قدرة مف الرجاؿ عمى تحمؿ صدمة الطالؽ ،فالرجاؿ يميموف عادة إلى كبت أحزانيـ وعدـ البوح بيا لمغير كما تفعؿ

معظـ النساء ،ما يعرضيـ إلى أمراض جسدية ومشكالت نفسية عديدة بعد الطالؽ ،وا ْف كاف ىذا ال ينفي وجود آثار
أف تحدث نتيجة لمطالؽ ،فقد يدفع اإلحساس بالفشؿ الرجؿ إلى الثورة عمى نفسو ،فيحاوؿ التركيز في عممو
إيجابية يمكف ْ
واثبات ذاتو والتغمب عمى م اررة التجربة والخطأ(.)39

وتمتد آثار الطالؽ المدمرة إلى المجتمع والتي تتجسد في عدد مف المخاطر لعؿ أىميا :خروج جيؿ حاقد عمى
المجتمع ،بسبب فقداف الرعاية الالزمة لو ،وتزايد أعداد المشرديف ،وانتشار جرائـ السرقة واالحتياؿ والنصب والرذيمة،

وزعزعة األمف واالستقرار في المجتمع ،فضالً عف تفككو( .)30فالطالؽ يسبب اختالالً في كثير مف القيـ التي يسعى
المجتمع إلى ترسيخيا في أذىاف أفراده وسموكياتيـ مثؿ :الترابط والتراحـ ،والتعاوف ،والتسامح ،ومساعدة المحتاج والوقوؼ
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معو في حاالت الشدة ...وغيرىا مف القيـ اإليجابية الميمة في تماسؾ المجتمع واستق ارره .إذ يولد الطالؽ إحباطاً نفسياً قوي

التأثير في كؿ فرد مف أفراد األسرة المطمقة ،قد يجعؿ بعضيـ يوجو الموـ إلى المجتمع الذي لـ يساعد عمى تييئة الظروؼ
التي تقي مف الطالؽ والتفكؾ ،فيتحوؿ الموـ لتمؾ القيـ التي يدافع عنيا المجتمع ،ويسعى الفرد لمخروج عمييا وعدـ االلتزاـ
بيا بوصفو نوع مف السموؾ المعبر عف عدـ الرضى غير المعمف ،كما قد يظير الفرد نوعاً مف السموؾ الثقافي المنافي لِما

ىو متعارؼ عميو في مجتمعو بعده رد فعؿ لعدـ الرضى عف المجتمع وثقافتو ،فقد نجده يمجد الثقافة الوافدة عمى حساب

ثقافة مجتمعو.

خامساً -البحث الجتماعي في محاكم األحوال الشخصية والطالق

تتميز بعض القضايا التي تنظر مف قبؿ القضاء بكونيا تتعمؽ بالحياة الزوجية واألسرية وتتعمؽ بمسالة تشرد األحداث

يعد مف العناصر المعينة لمقضاء .وقد
وجناحيـ ولطبيعة تمؾ الدعاوى فإف القاضي يستعيف بالبحث االجتماعي والذي ّ
عرفت المحاكـ العراقية البحث االجتماعي ألوؿ مرة في عاـ ( )1954حيث عينت و ازرة الشؤوف االجتماعية عدداً مف
الموظفات مف خريجات فرع ا لخدمة االجتماعية بوصفيـ باحثات اجتماعيات وانتدبف لمعمؿ في المحاكـ الشرعية وكاف لتمؾ

التجربة عمى حداثتيا نتائج مثمرة رغـ أف البحث االجتماعي كاف يقتصر عمى معالجة مشكمة الطالؽ فقط ،وكاف دور

ألف الطالؽ كاف يقدـ إلى المحكمة بشكؿ حجة وليس
البحث االجتماعي سابقاً لدور المحكمة في ىذا الموضوعّ ،
دعوى( . )41فإذا أخفؽ دور البحث االجتماعي يبدأ دور المحكمة ،وكاف أسموب العمؿ يتـ بتقديـ عريضة أو طمب مف قبؿ
القادـ عمى الطالؽ إلى قاضي المحكمة فيحيميا بدوره إلى موظؼ الحجج الذي يحيميا إلى الباحثة االجتماعية إلجراء
البحث االجتم اعي ،حيث تقوـ الباحثة بإصدار ورقة تبميغ إلى الزوجة تطمب حضورىا في موعد معيف إلجراء المقابمة

األولى معيا .واستمر األمر عمى ذلؾ حتى عاـ ( )1971حينما قررت و ازرة الشؤوف االجتماعية إنياء انتدابيف وبقيت
المحاكـ الشرعية دوف بحث اجتماعي عدا بعض المحاكـ التي استعانت بالموظفات مف كوادرىا لمقياـ بيذه الميمة ،وكاف

عمميف قميؿ الجدوى .وبعد عاـ ( )1974اتجيت و ازرة العدؿ إلى تعزيز البحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية
فتـ تعييف باحثات اجتماعيات متخصصات وىيأت المستمزمات الكفيمة بتسيير العمؿ وبدأت صورة البحث االجتماعي تسير

في طريقيا الصحيح ،ولـ يكف ثمة ذكر لمبحث االجتماعي في قانوف األحواؿ الشخصية أو في قانوف المرافعات المدنية
وكانت ّأوؿ إشارة إليو قد وردت في التعديؿ الخامس لقانوف األحواؿ الشخصية لعاـ ( )1980حيث نص عمى أنو ( ال يعتد
بالوكالة في إجراءات البحث االجتماعي أو التحكيـ أو في إيقاع الطالؽ) وقد كاف كثير مف مقدمي دعاوى الطالؽ
والمنازعات األسرية يتيرب مف البحث االجتماعي ومف إجراءات المحكمة التي تسعى مف ورائيا إلى التوفيؽ بيف الطرفيف
وذلؾ عف طريؽ توكيؿ وكيؿ لحضور المرافعات وايقاع الطالؽ ،وبذلؾ ال يبقى مجاؿ إلجراء البحث االجتماعي لتقصي
أسباب الخالؼ والعمؿ عمى إزالتو؛ لذا فقد صدر التعديؿ المذكور ليضع األمور في نصابيا الصحيح وكذلؾ فإف الباحث

بؿ في محاكـ األحداث ودور رعاية القاصريف أيضاً.
االجتماعي ال يقتصر دورة في محاكـ األحواؿ الشخصية؛ ْ

إف عمؿ الباحث االجتماعي مساند لعمؿ القاضي بالنظر لكؿ دعاوى الطالؽ ...وغيرىا إذ يعمؿ عمى التوفيؽ بيف

ويعد دوره وسيط بيف القاضي
الزوجيف ومعرفة األسباب الحقيقية لمدعوى والتي تكوف غالباً مستورة وراء األقنعة الظاىرةّ ،
واألسرة مف جية وبيف أفراد األسرة نفسيا مف جية أخرى ،وىنا يؤمف لمباحث االجتماعي فرصة لإلصغاء أكثر لصاحب
المشكمة حيث أف طبيعة عممة القضائي تقتضي ذلؾ ،ويقوـ الباحث االجتماعي بزيارات ميدانية ألصحاب العالقة ما يتيح
لو التعرؼ عمى المشكمة عف قرب ودراسة البيئة الصحية واالجتماعية لصاحب المشكمة أو األسرة وذلؾ لربط المعمومات
والتحميؿ ل موصوؿ إلى مقترح الحؿ المناسب ويقوـ بتقديـ تقرير مفصؿ عف الحالة التي تابعيا ويكشؼ لمقاضي عف األسباب
الحقيقية لممشكالت ويمكف وصؼ تقريره مثؿ تقرير الخبير التي يستعيف بيا القاضي في إجراءات المحاكمة والحكـ ،وكذلؾ

في قضايا الحضانة والمشاىدة ومراقبة السموؾ بالنسبة لألحداث.

765

العدد51/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0254/م

أف اصدر مجمس القضاء األعمى تعميمات العمؿ في مكاتب البحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية
وبعد ْ
ابتداء إلى
رقـ ( )1لسنة ( )2008والتي نصت عمى أف دعاوى الطالؽ والتفريؽ والنشوز والحضانة والمطاوعة تحاؿ
ً
البحث االجتماعي وبعد إكماؿ البحث يتـ تسجيميا ،وأف الباحث االجتماعي ىو صاحب اختصاص إنساني بعيد عف

فيعد دورة وسيط بيف القاضي واألسرة مف جية وبيف أفراد
االختصاص القانوني يقوـ باإلصالح ذات البيف بيف الزوجيف ّ
ومتميز في حسـ الدعاوى إذا أداه بشكؿ يرضي اهلل ؛
دور فعا ٌؿ
ٌ
األسرة نفسيا مف جية أخرى ,وأف لمباحث االجتماعي ٌ
إال أف أكثر الناس والقانونييف يشكوف مف الباحث االجتماعي فيناؾ مف يرى أف البحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ
الشخصية أثبت فشمو وعدـ قدرتو عمى أداء المسوغات الشرعية الموكمة لو ،فميس قاد اًر عمى جمع الشمؿ وال التحديد الدقيؽ

بؿ نصب نفسو محقؽ عدلي وليس شرعي ،وأف محاكـ األحواؿ الشخصية غالباً ما تتجاىؿ بحثو بيف
لمسببات التفريؽ؛ ْ
طرفي الدعوى ما أدى إلى وجوده مف عدمو سواسية في النتائج المحتممة لقرار الحكـ.

ومف خالؿ استعراضنا لمياـ الباحث االجتماعي المختصرة تبيف لنا ّأنو يؤدي دو اًر ميماً لييئة المحكمة وأطراؼ
القضية يمكف إيجازىا عمى النحو اآلتي:
 -1المياـ التي يؤدييا الباحث االجتماعي إلى أطراؼ القضية:
أ -مف خالؿ المقابالت المشتركة بيف الباحث االجتماعي وطرفي القضية يحاوؿ الباحث االجتماعي تقريب وجيات النظر
بينيما ووضع الحموؿ الممكنة مثؿ :تكثيؼ العالقات والتفاعؿ بيف الزوجيف ومالحظة كثير مف الظواىر مثؿ :الصراع
حوؿ السيطرة والسمبية وعدـ المباالة والعجز عف إقامة العالقات الزوجية اإليجابية ،كما يالحظ الدور السموكي لكال
الزوجيف وتحديد مدى استعداد كؿ منيما التخاذ موقؼ اليجوـ أو الخضوع في عالقتيما المتبادلة وذلؾ يساعده في
إدراؾ مناطؽ المشكمة بينيما.
ب -تحديد أسباب الخالؼ والسعي لتحقيؽ التوافؽ بيف المتخاصميف وازالتو مف خالؿ جمع المعمومات ،واتاحة الفرصة
لحميا مف قبميـ.

ج -اقتراح أسساً جديدة لمتوفيؽ بيف أطراؼ القضية في حالة عدـ اتفاقيـ عمى أسس معينة.

د -تتبع القضية بعد تحقيؽ التوافؽ ،إلزالة المشاعر السيئة والتي قادت األطراؼ إلى المتخاصمة أماـ المحكمة كي ال يعود
الصراع بينيـ مف جديد إذا حصؿ ما يدعو لذلؾ ،وال يترؾ القضية حتى يتأكد مف إيجاد التوافؽ التاـ.

أف تنتيي جمساتو معيما بتحقيؽ االنفصاؿ
أف يستنفذ الباحث االجتماعي جميع السبؿ لمصمح بيف الزوجيف يمكف ْ
ىػ -بعد ْ
بطريقة تراعى فييا حقوؽ كؿ مف الطرفيف وحقوؽ األطفاؿ( .الطالؽ األميف).
 -2المياـ التي يؤدييا الباحث االجتماعي إلى ىيئة المحكمة:
أ -إجراء الدراسة االجتماعية الشاممة عف القضية المعروضة أماـ المحكمة ،والدراسة تتضمف أطراؼ القضية وخصائصيـ
الفردية ودورىـ في القضية ومعرفة نتائجيا وآثارىا في األسرة والمجتمع(.)32

ب -رفع تقرير مفصؿ عف القضية إلى ىيئة المحكمة لممساعدة في اتخاذ القرار المناسب.
ج -تعريؼ المدعي عميو بأعضاء المحكمة ،والعمؿ عمى تقوية العالقات اإلنسانية بينيـ لكي يشجعو عمى اإلدالء
بالمعمومات الصحيحة عف ظروؼ القضية وأسبابيا(.)43

أف يمارس دوره في محاكـ األحواؿ الشخصية دوف االعتماد عمى مجموعة مف المقومات
وال يمكف لمباحث االجتماعي ْ
التي تعد الزمة أساسية لمعمؿ لعؿ أىميا ما يأتي:
 -1القدرة الخاصة عمى تكويف عالقة مينية مع أطراؼ النزاع.
 -2القدرة عمى تقمص مشكمة األطراؼ المتنازعة ومعايشتيا وادراؾ مشاعر المتنازعيف وميوليـ الظاىرة وغير الظاىرة.
 -3القدرة عمى تحقيؽ رغبة المصالحة بيف المتنازعيف أنفسيـ دوف ضغط أو إجبار.
أف تكوف لو معرفة بالقوانيف ذات الصمة بعممو.
 -4المياقة العمرية والثقافة الفكرية المناسبة لمعمؿ في مجاؿ األسرة .و ْ
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 -5توافر المؤىالت المناسبة في مجاؿ األسرة إضافة إلى الخبرة والرغبة والنضج العقمي والخمقي والنفسي والصحي
والمفظي.

 -6القدرة عمى المناقشة والحوار مع الباحثيف النفسييف لالتفاؽ عمى رؤية موحدة حوؿ القضايا المختمفة مع االسترشاد بآراء
رجاؿ القضاء.
 -7استحداث آليات مناسبة إلى متابعة أحواؿ األسر بعد المعالجات وحؿ الخالفات لمالحظة التطورات الحاصمة وتالفي
أية انتكاسات يمكف أف تحصؿ(.)44

أف يتـ زيادة عدد الباحثات والباحثيف االجتماعييف المتخصصيف مف حممة الشيادات الجامعية
ومف جية أخرى ينبغي ْ
أف يساعدىـ اختصاصيوف في عمـ النفس واإلرشاد
األولية في اختصاص الخدمة االجتماعية وعمـ االجتماع حص اًر عمى ْ
النفسي في المحاكـ لكي يمارسوا أعماليـ بشكؿ دقيؽ وعممي حيث أف تمؾ األعماؿ ال تقتصر عمى الجانب النظري أو

المكتبي وان ما تتعدى ذلؾ إلى العمؿ الميداني خارج المحكمة ،وتوفير الوسائؿ والمستمزمات التي تمكنيـ مف أداء مياميـ
بشكؿ فاعؿ ومؤثر والتي أىميا :توفير وسائؿ النقؿ المناسبة الخاصة بعمميـ وزجيـ في الدورات التدريبية داخؿ العراؽ
وخارجو الطالعيـ عمى تجارب الدوؿ المتقدمة في العمؿ االجتماعي.
أىم النتائج:

 -1تبيف إف أىـ األسباب التي تقؼ خمؼ مشكمة الطالؽ ىي :الجيؿ في الديف ،سوء اختيار شريؾ الحياة ،األمية األسرية،
سوء التنشئة االجتماعية ،ضعؼ دور األسرة في توجيو األبناء ومتابعتيـ ،قصر فترة الخطوبة أو طوليا ،عمؿ المرأة
خارج المنزؿ ،الزواج المبكر ،بطالة الزوج ،العنؼ ضد الزوجة ،الزواج بداعي الخوؼ مف التقدـ بالعمر ،االستعماؿ
الخاطئ لوسائؿ التكنولوجيا الحديثة.

 -2أشارت نتائج البحث إلى أسباب أخرى تعد ثانوية تدفع األسر إلى الطالؽ تتمخص في دور المحاميف والمحاميات،
ودور كتاب العرائض ،ومنظمات المجتمع المدني ،وقانوف األحواؿ الشخصية ،والمجتمع بصورة عامة.
 -3بينت نتائج البحث زيادة حاالت الزواج في سف مبكرة األمر الذي تسبب أيضاً في زيادة حاالت الطالؽ المبكر.

 -4انتيى البحث إلى أف الطالؽ يترتب عميو مشكالت تمحؽ الضرر بالمطمقيف وأبنائيـ ،إذ أفرز الطالؽ جممة مف النتائج
السمبية التي تمحؽ بالزوجيف وأطفاليما ومحيطيما القرابي كثي اًر مف األذى عمى المستوى النفسي واالجتماعي

واالقتصادي .فالمرأة المطمقة يتـ إحالليا في مكانة اجتماعية أدنى ،وكذلؾ أطفاليا وتخسر استقالليتيا االقتصادية

السابقة ،في حيف تضيؼ إلى الرجؿ أعباء اقتصادية أخرى عالوة عمى خسارتو لعبء زواجو السابؽ .وعمى المستوى
النفسي تعاني المطمقة مف اإلحساس بالوحدة واإلحباط وعدـ الثقة بالنفس وعدـ الرغبة في تكرار الزواج مرة أخرى

األمر الذي ترتب عميو شعور بعدـ الثقة بالرجاؿ والخشية والخجؿ منيـ ومف مواجية المجتمع الذي يحمميا مسؤولية
الطالؽ .وعمى المستوى االجتماعي فإف النتائج السمبية ترمي بظالليا عمى العالقة بيف أىؿ المطمقيف التي تسودىا
القطيعة وتعرضيما لإلشاعات في المجتمع ولنظرتو االجتماعية السمبية التي تقيد الحرية االجتماعية والحرماف مف
األطفاؿ وازدياد الخالفات حوليما.

 -5بالرغـ مف الدور الميـ لمبحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية الذي يؤدي في كثير مف الحاالت إلى إصالح
ذات البيف وابعاد األسرة عف شبح الطالؽ وما يؤوؿ إليو مف نتائج خطيرة عمى الزوج والزوجة واألبناء؛ إال أف ىذا
الدور يبدو ضعيفاً وسطحياً وغير مؤث اًر في كثير مف الحاالت وذلؾ ألسباب عديدة منيا :ما يتعمؽ بقدرات الباحث

نفسو ،وعدـ دعمو مادياً ومعنوياً ،وتجاىؿ معظـ السادة القضاة لمتقرير الذي يقدمو إلى المحكمة مف قبؿ بعض
القضاة ،إضافة إلى ضعؼ المقومات األساسية الالزمة لعممو مف أماكف خاصة لمعمؿ أو توفر وسائط النقؿ لمقياـ

بالزيارات المنزلية ...الخ.
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التوصيات والمقترحات:

أف تسيـ في التقميؿ مف
في نياية ىذا البحث نضع عدداً مف التوصيات والمقترحات المستقاة مف ثنايا ىذا البحث يمكف ْ
حاالت الطالؽ حفاظاً عمى التماسؾ األسري واستقرار الحياة الزوجية وعمى النحو اآلتي:
التوصيات:

أف تقوـ الييئات الدينية بالتدخؿ الفعاؿ مف خالؿ قنواتيا المختمفة إلفياـ الناس الحكمة مف وراء رخصة
 -1مف الضروري ْ
الطالؽ.
 -2نتيجة لمظروؼ التي أصابت المجتمع العراقي فإف ظاىرة الطالؽ تعود بعض أسبابيا لمظروؼ االقتصادية لعدـ
استطاعة الزوج اإلنفاؽ وتأميف السكف .لذا نرى أف إيجاد فرص العمؿ التي تميؽ بالفرد العراقي وتقدر جيوده وتضحياتو
أف يسيـ بالحد أو التقميؿ مف حاالت الطالؽ.
ورعاية األسر التي تكثر فييا البطالة مادياً بمكف ْ
 -3إدخاؿ مقرر دراسي في المدارس الثانوية تحت مسمى (أصوؿ الحياة األسرية) لمطمبة والطالبات -بدالً مف مادة

األسرية المقررة لمطالبات فقط -يتضمف توضيح أسس الحياة الزوجية وتكويف األسرة منذ اختيار شريؾ الحياة والخطوبة

انتياء بالواجبات والحقوؽ الزوجية حتى تكوف ليما فكرة واضحة عف الزواج تساعدىـ عمى بناء أسر سميمة.
و ً
 -4حث الجامعات المتناظرة في محافظات القطر ،لغرض عقد مؤتمر جامعي عمى مستوى العراق يشترك فيو وزارة العدل

ومجمس القضاء األعمى ،ووزارة المرأة ،ووزارة المالية ،ووزارة حقوق اإلنسان ،ووزارة الداخمية ،والوقفين السني

والشيعي لمواجية المشكالت األسرية المتزايدة وعمى رأسيا الطالق.

 -5أ ْف تقوـ المؤسسات اإلعالمية والجمعيات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني بنشر التوعية األسرية لممتزوجيف وغير
المتزوجيف عمى ٍ
حد سواء ،والتحذير مف مخاطر الطالؽ عمى المجتمع؛ مستفيديف بذلؾ مف خبرات المطمقيف الزوجية،
لِما ليا مف أىمية في المساعدة عمى تجنب حصوؿ الطالؽ في المجتمع.

 -6إعطاء المرأة حقوقيا الشخصية وأىميا حرية االختيار والمشورة والتعميـ عمى وفؽ ما نصت عميو الشرائع السماوية
والقوانيف الوضعية وتحت إشراؼ الوالديف.

 -7إنشاء مكاتب صحية لمكشؼ عمى الراغبيف في الزواج قبؿ عقده وبذلؾ تختفي حاالت الطالؽ بسبب األمراض والعقـ
والشذوذ الجنسي.
أف تكوف في بناية
 -8تشكيؿ مؤسسة خاصة لمبحث االجتماعي في نطاؽ كؿ محكمة مف محاكـ األحواؿ الشخصية عمى ْ
ممحقة بالمحكمة حفاظاً عمى سرية معموماتيا تقوـ بإجراء ىذا النوع مف البحث في قضايا الطالؽ التي ترد إلى المحكمة

وخالؿ فترة ال تزيد عف الشيريف .وتوضع نتائج دراستيا لدى القاضي قبؿ إصدار حكمو ويعيد إلييا بإصالح ذات البيف

إف استدعى الموضوع ذلؾ.
ْ
 -9ضرورة إقامة وحدات لإلرشاد األسري في مراكز األحياء التي تعنى بالشؤوف األسرية ،يعمؿ بيا اختصاصيوف أكفاء،
ويكوف مف أىـ واجباتيا دراسة المشكالت الزوجية ،وحاالت الرغبة في الطالؽ قبؿ وقوعيا وقبؿ وصوليا إلى المحاكـ.
 -10إعادة التوافؽ النفسي لممطمقيف والمطمقات ،السيما المطمقات وذلؾ بالعمؿ عمى دمجيف في المجتمع بتشجيعيف عمى
إكماؿ دراستيف وممارسة حياتيف بشكؿ طبيعي وتوفير العمؿ لمراغبات فيو ،واالنخراط في المجتمع.

المقترحات:

 -1إجراء بحث مماثؿ ميداني لتسميط األضواء الميدانية عمى واقع مشكمة الطالؽ والوقوؼ عمى أسبابيا ونتائجيا وتقديـ
توصيات عالجيا.
 -2إجراء بحث مماثؿ ميداني يقارف بيف مشكمة الطالؽ في القرية والمدينة.
 -3إجراء بحث مماثؿ ميداني ييدؼ إلى دراسة مشكمة الطالؽ المبكر في العراؽ.

 -4إجراء بحث مماثؿ ييدؼ إلى دراسة مياـ الباحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية والمعوقات التي تواجيو.
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 -2معف خميؿ عمر وعبد المطيؼ العاني ،المشكالت االجتماعية ،مطابع التعميـ العالي ،الموصؿ ،1991 ،ص280.
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دار الحرية لمطباعة ،بغداد ،٣٨٩١ ،ص.16

األوؿ ،مطبعة مصر القاىرة ، 1960 ،ص. 407
 -10مصطفى إبراىيـ (...وآخروف) ،المعجـ الوسيط ،الجزء ّ
 -11عادؿ أحمد سركيس ،الزواج وتطور المجتمع  ،دار الكتاب العربي لمطباعة ،القاىرة ،ب .ت  ،ص12.
 -12محمد عاطؼ غيث ،قاموس عمـ االجتماع ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1988 ،ص ص 279.-278
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 -16أمؿ جمعة ،ال لتزويج الصغيرات ،مقاؿ منشور عمى شبكة اإلنترنت:
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 -17المرجع السابؽ نفسو.
 -18زينب الديراني ،الزواج المبكر سيئاتو أكثر مف إيجابياتو ،مقاؿ منشور عمى شبكة اإلنترنت:
http://www.anazahra.com/18087
 -19ىناء جاسـ السبعاوي ،مرجع سابؽ ،ص4.

20- www.q8sws.com/index.php?option=com_content&view...id

 -21أحمد الغندور ،مرجع سابؽ ،ص.256
 -22كمثـ عمي غانـ الغانـ ،ظاىرة الطالؽ في المجتمع القطري ،دراسة ميدانية ،جامعة قطر ،الدوحة ،1998 ،ص.26
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 -24بثينة السيد العراقي ،أسرار في حياة المطمقات ،ط ،2دار طويؽ لمنشر والتوزيع ،الرياض ،2000 ،ص187.
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 -27بثينة السيد العراقي ،مرجع سابؽ ،ص76.
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www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=96910

 -29جريدة عكاظ ،األربعاء 1427/06/02ىػ الموافؽ / 28يونيو 2006/العدد.1837 :

 -30عمياء شكري ،االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1989 ،ص .292
 -31غني ناصر القريشي ،مقدمة في الضبط االجتماعي ،مكتبة طرابمس العممية العالمية ،طرابمس -ليبيا،2005 ،
ص.96

 -32إيماف حسيف شريؼ ،الطالؽ وتأثيره عمى األطفاؿ ،مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني:
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 -33العايب سميـ وبغدادي خيرة ،التفكؾ األسري وأثره عمى انحراؼ الطفؿ ،الممتقى الوطني الثاني حوؿ االتصاؿ وجودة
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 -34معف خميؿ عمر وعبد المطيؼ العاني ،مرجع سابؽ ،ص ص .283 -282
 -35بثينة السيد العراقي ،مرجع سابؽ ،ص.11
 -36المرجع السابؽ نفسو ،ص.196

 -37عربي عيسى ،آثار الطالؽ عمى الرجؿ المرأة األطفاؿ المجتمع ،مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني:
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 -38المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات ،قسـ المعمومات ،بحث جوؿ األسباب المؤدية إلى الطالؽ مف وجية
نظر المطمقيف والمطمقات في محافظات غزة ،سمسمة الدراسات الميدانية رقـ ( ،2003 ،)3ص.4
39- www.tihamh-qn.com.
 -40التقرير الفقيي ،مرجع سابؽ ،ص ص .14 -13

 -41محمد حسف كشكوؿ ،مقدمة حوؿ البحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية ،مطبعة الشعب ،بغداد ،د .ت،
ص ،ص .5-4
 -42إحساف محمد الحسف ،تنظيـ المجتمع ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد ،1992 ،ص ص .262 -261
 -43المرجع السابؽ نفسو ،ص.261
 -44عمراف مسعود البوعيشي ،أىمية استحداث وحدة لمخدمة االجتماعية األسرية في دوائر محاكـ األحواؿ الشخصية مف
وجية نظر القضاة ومتمقي الخدمة :دراسة ميدانية عمى دوائر محاكـ األحواؿ الشخصية في مدينة طرابمس ،إشراؼ عياد
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 -1إحساف محمد الحسف ،تنظيـ المجتمع ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد.1992 ،
 -2إيماف أحمد ونوس ،ما يكمف وراء ظاىرة الطالؽ المبكر ،مقاؿ منشور عمى موقع الحوار المتمدف ،محور العالقات
الجنسية واألسرية:

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=96910
 -3إيماف حسيف شريؼ ،الطالؽ وتأثيره عمى األطفاؿ ،مقاؿ منشور عمى الموقع اإللكتروني:
www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626&article=487788
 -4أحمد الغندور ،األحواؿ الشخصية في التشريع اإلسالمي ،مطبوعات جامعة الكويت ،الكويت1972. ،
 -5أمؿ جمعة ،ال لتزويج الصغيرات ،مقاؿ منشور عمى شبكة اإلنترنت:

www.womenqateway.com
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