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 :الممخص
ُيعد الزواج أحد الروابط االنسانية ذات القدسية الكبيرة , أذ يترتب عميو 

قياـ ىدٍؼ سامي وىو أنشاء االسرة وبذلؾ يعد الزواج مف أىـ ركائز 
المجتمعات . وعندما تفقد الحياة الزوجية أىـ دعامة لقياميا وىي المودة 
والرحمة بيف الزوجيف يبدأ التصدع في ىذا الكياف مف الرابطة االنسانية 
ليزداد مع مرور الوقت ليصبح أمر انياء ىذا الزواج الحؿ السميـ لتفادي ما 

 ىو أكبر وأشد ضررًا لينتيي بالطالؽ  . 
بحث في األسباب المؤدية الى الطالؽ في غاية االىمية أذ أف وُيعد ال

معرفة سبب المشكمة ىو الخطوة االولى في عالجيا والحد مف أنتشارىا  . 
كما أف الوقوؼ عمى أسباب الطالؽ ُيعد أمرًا في غاية الصعوبة وذلؾ 
لتعددىا وتداخميا وتراكميا فالمعروؼ أف الطالؽ ال يأتي لسبب واحد بؿ 

ؿ عدة أسباب لينتج عنيا أتخاذ قرار الطالؽ عند الزوجيف أو أحدىما تتفاع
. ففي محافظة االنبار كشؼ البحث ارتفاع مساىمة االسباب االجتماعية 
بحدوث حاالت الطالؽ لتحتؿ المرتبة االولى تمتيا االسباب الصحية لتحتؿ 

. وقد كشؼ  المرتبة الثانية بينما جاءت االسباب االقتصادية بالمرتبة الثالثة
البحث ايضا تفاوت تأثير ىذه االسباب حسب اقضية المحافظة بحدوث 

 حاالت الطالؽ المسجمة فييا
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Abstract: 

Marriage Is One Of The human bonds of great sanctity. 

Thus Marriage And The Consequent Aim which Is 

Establishing A family , has become one of the most 

important pillars of the establishment of societies . but 

when the marital life loses the most important pillar of 

its resurrection , which is affection and mercy between 

the spouses the crack in this entity of human bond begins 

to increase with the passage of time so that the matter of 

ending this marriage becomes the right solution to avoid 

what is harmful and ends in divorce . The research on the 

reasons leading to divorce is extremely important as 

knowing the cause of the problem is the first step in 

treating it and limiting its spread . Also , identifying the 

causes of divorce is an extremely difficult matter , And 

accumulation is known , as it is known that divorce does 

not come for On reason. 
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 المقدمة 
مف المعروؼ أف الطالؽ قضية اجتماعية لذا فتحديد األسباب المؤدية الى حدوث         

الطالؽ جانب بعيد عف المنيج الجغرافي , ولكف عند تناوؿ التبايف المكاني لحاالت الطالؽ 
المسجمة وتبايف أسباب الطالؽ وتوزيعيا جغرافيًا ضمف الحيز المكاني يعطي لظاىرة الطالؽ 

 رافي .الُبعد الجغ
وبينت األسباب  2088وقد كشفت الدراسة حاالت الطالؽ المسجمة في محافظة االنبار لعاـ 

و الدوافع المساىمة في حدوث حاالت الطالؽ مف وجية نظر المبحثيف مف المطمقيف حسب 
ما جاء باالستبياف ضمف مجموعة مف االسئمة تـ صياغتيا , كما تـ اعطاء ثالث مستويات 

الضعيفة ( مف أجؿ  –المتوسطة  –سبب في أتخاذ قرار الطالؽ ىي ) القوية لقوة تأثير ال
اعطاء حرية أكثر لممبحثيف باختيار أكثر مف سبب حسب رأييـ  , ولكف ما تجدر االشارة اليو 
أنو تـ االعتماد عمى االسباب ذات المستوى ) القوية ( باعتبارىا أسباب حاسمة بحدوث 

 الطالؽ . 
 مشكمة البحث

 يمكف صياغة مشكمة البحث بالتساؤالت االتية :        
ىؿ ىناؾ تبايف مكاني ألسباب ودوافع الطالؽ في محافظة االنبار حسب االقضية ؟ وما ىي 

 ؟ 2088االسباب الحاسمة في حدوث حاالت الطالؽ المسجمة في محافظة االنبار لعاـ 
 فرضية البحث

 ضيح االتي : أمكف صياغة فرضية البحث بالتو           
ساىمت مجموعة مف االسباب االجتماعية والصحية واالقتصادية بحدوث حاالت الطالؽ 
المسجمة في محافظة االنبار تباينت مكانيًا بحسب أقضية المحافظة مف حيث قوة تأثيرىا في 

 حدوث ظاىرة الطالؽ .
 هدف البحث
المساىمة في حدوث  يكمف ىدؼ البحث في كشؼ التبايف المكاني لألسباب           

مف وجية رأي المطمقيف المبحثيف ,   2088حاالت الطالؽ المسجمة في محافظة االنبار لعاـ 
 وكشؼ أي االسباب ىي االكثر تأثيرًا في حدوث حاالت الطالؽ في المحافظة .

 حدود البحث
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اي  2كـ 837808الحدود المكانية  لمبحث / تتمثؿ  بمحافظة االنبار البالغة مساحتيا   –أ 
. اذ تحد المحافظة  (8)  2كـ 435052% مف اجمالي مساحة العراؽ البالغة  38,7ما نسبتو 

مف جية الشماؿ محافظة نينوى ومف الشماؿ الشرقي محافظة صالح الديف ومف الشرؽ 
محافظة بغداد ومف الجنوب محافظة كربالء ومف الجنوب الغربي المممكة العربية السعودية 

مكة االردنية الياشمية  والشماؿ الغربي الجميورية العربية السورية . وتقع ومف الغرب المم
- ,385,49شمااًل وخطي طوؿ  ,355,88 -,305,34المحافظة فمكيًا بيف دائرتي عرض 

قضاًء حسب التشكيمة االدارية  88( واداريًا تضـ المحافظة  8شرقًا )ينظر الخريطة  ,445,80
 .  2088تخطيط  لعاـ الرسمية المثبتة في وزارة ال

( الموقع الجغرافي والفمكي لمحافظة االنبار من العراق والتشكيمة االدارية لمحافظة االنبار لعام 8الخريطة )
2281 

 
جميورية العراؽ , وزارة الموارد المائية, مديرية المساحة العامة, خريطة العراؽ اإلدارية, لسنة المصدر: 

 (.8000000: 8, مقياس )2088
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/ تتمثؿ باإلحصاءات الرسمية لحاالت الطالؽ المسجمة في  الحدود الزمانية لمبحث –ب 
, وما تـ استكمالو مف خالؿ  2088محاكـ االحواؿ الشخصية في محافظة االنبار لعاـ 

الدراسة الميدانية المتمثمة باستمارة االستبانة لمجتمع المطمقيف في محافظة االنبار لممدة 
استمارة ( , بعد أف تـ تحديد حجـ العينة  383والبالغة )   85/2/2089لغاية  8/82/2088

 .   2088% مف أجمالي حاالت الطالؽ المسجمة في المحافظة لعاـ 80بواقع 
 هيكمية البحث 

جاء البحث بمطمبيف تناوؿ المطمب االوؿ التوزيع الجغرافي لظاىرة الطالؽ في          
حسب االقضية . بينما تناوؿ المطمب الثاني التوزيع الجغرافي ألسباب  2088المحافظة لعاـ 

الطالؽ في المحافظة حسب االقضية والذي ضـ ثالث محاور تمثمت باألسباب االجتماعية 
الصحية واالسباب االقتصادية . ثـ قدـ البحث مجموعة مف االستنتاجات لمطالؽ واالسباب 

 والتوصيات المساىمة بالحد مف حدوث حاالت الطالؽ في المحافظة .
التوزيع الجغرافي لحاالت الطالق المسجمة في محافظة االنبار لعام  –المطمب االول 

2281  
حالة  (2) 2959نحو  2088بمغ عدد حاالت الطالؽ في محافظة االنبار لعاـ 

( وقد تفاوتت أقضية المحافظة بحجـ الظاىرة أذ استأثر  8مسجمة كما جاء بالجدوؿ ) 
و  780قضائي الرمادي والفموجة بأعمى حاالت طالؽ مسجمة والبالغة فييما عمى التوالي 

حالة طالؽ ليحثؿ بذلؾ المرتبة  22حالة طالؽ , بينما لـ يسجؿ قضاء راوه سوى  743
 ة . االخير 

( التوزيع الجغرافي العددي والمرتبي والنسبي والدرجة المعيارية لحاالت الطالق المسجمة في  8الجدول ) 
 2281محافظة االنبار لعام 

 2088التوزيع الجغرافي لعاـ  االقضية ت
الدرجة  النسبي % الرتبي العددي

 معيارية
 8,87 26,4 8 780 الرمادي 8
 8,73 25 2 743 الفموجة 2
 0,77 86,4 3 488 الحبانية 3
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 0,22- 7 5 209 الكرمة 4
 0,66- 3 9 86 حديثة 5
 0,34 82,3 4 364 ىيت 6
 0,82- 8,4 80 43 عنو 7
 0,90- 0,7 88 22 راوه 8
 0,37- 5,3 6 (*866) القائـ 9

 0,60- 3,5 8 803 الرطبة 80
 0,58- 4,3 7 828 العامرية 88

 - 800 - 2959 المجموع
 269 الوسط الحسابي

 273,3 االنحراؼ المعياري
المصدر : مجمس القضاء االعمى , رئاسة محكمة استئناؼ االنبار االتحادية , قسـ التخطيط واالحصاء ) 

 بيانات غير منشورة (
بسبب تدىور الوضع االمني  2088*لـ يتـ أستئناؼ عمؿ محكمة االحواؿ الشخصية في قضاء القائـ لعاـ 

 أخر احصاء رسمي مسجؿ . باعتباره 2083لذا فقد تـ االعتماد عمى احصاءات الطالؽ في القضاء لعاـ 
حسب الدرجة ( المستويات التوزيعية ليا ب 2ولبياف التبايف المكاني لمظاىرة توضح الخريطة ) 

 المعيارية , أذ تتمثؿ ىذه المستويات باالتي : 
 2281(مستويات ظاهرة الطالق حسب الدرجة المعيارية في محافظة االنبار لعام  2الخريطة ) 
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 ( . 8المصدر : باالعتماد عمى الجدوؿ ) 

 المستوى االول ) المرتفع جدًا (  –أ 
فأكثر , ضمف فئة  0,50المستوى +  تبمغ الدرجة المعيارية لحجـ الظاىرة في ىذا

حالة طالؽ . أذ ضـ ىذا المستوى اقضية الرمادي والفموجة والحبانية ,  450عددية تزيد عف 
عمى التوالي . شكمت نسب حاالت الطالؽ المسجمة  3و  2و  8اذ كاف تسمسميا المرتبي 

بة حالة طالؽ بنس 2004% فسجمت مجتمعة نحو 86,4% و 25% و 26,4فييا نحو 
 % مف أجماليا أي أكثر مف ثمثي حاالت الطالؽ المسجمة بالمحافظة .68
 المستوى الثاني ) المرتفع ( –ب 
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وضمف فئة عددية تتراوح بيف   0,0 – 0,49تتراوح الدرجة المعيارية لمظاىرة بيف 
حالة طالؽ , اذ انفرد قضاء ىيت فقط في ىذا المستوى اذ جاء تسمسمو  300 – 449

% مف اجمالي 82,3حالة شكمت نسبة  364ابع وبمغت حاالت الطالؽ فيو المرتبي الر 
 حاالت الطالؽ المسجمة بالمحافظة .

 المستوى الثالث ) المنخفض ( –ج 
اذ جاء ضمف فئة  0,49 - – 0,08 –تتراوح الدرجة المعيارية لحاالت الطالؽ بيف 

والقائـ أذ تراوح التسمسؿ حالة طالؽ تمثمت بقضائي الكرمة  850 – 299عددية تتراوح بيف 
مف بيف اقضية المحافظة تبعًا لحجـ الظاىرة , وتراوحت االىمية النسبية  6و  5المرتبي ليما 

% مف اجمالي المسجؿ 4 – 7لحاالت الطالؽ المسجمة في اقضية ىذا المستوى بيف 
 بالمحافظة . 

 المستوى الرابع ) المنخفض جدًا ( –د 
فأقؿ , كما تقؿ القيمة العددية لمظاىرة  0,50 –مظاىرة عف أذ تقؿ الدرجة المعيارية ل

حالة طالؽ , اذ جاء في ىذا المستوى اقضية الرطبة وحديثة  849في ىذا المستوى عف 
لحاالت الطالؽ المسجمة , وقمت نسبة  88 – 7والعامرية وعنو وراوه , فكاف تسمسميا المرتبي 

الى اجمالييا بالمحافظة . فسجمت اقضية  % لمظاىرة4ما تشكمو اقضية ىذا المستوى عف 
 % مف اجماليا بالمحافظة .83حالة طالؽ أي بنسبة  382ىذا المستوى نحو 

أف تبايف التوزيع المكاني لحاالت الطالؽ في المحافظة جاء نتيجة لتأثير عدة عوامؿ 
ة البالغ ) جغرافية ساىمت برسـ صورة ىذا التوزيع . أذ لعب تبايف توزيع السكاف في المحافظ

دورًا فاعاًل بتبايف توزيع الظاىرة , فقد استأثرت قضائي   (3) 2088نسمة ( لعاـ  8778656
 446589الرمادي والفموجة بأعمى عدد سكاني بالمحافظة أذ بمغ في قضاء الرمادي نحو ) 

% مف أجمالي سكاف المحافظة , وبمغ عدد سكاف قضاء الفموجة ) 25,2نسمة ( شكموا نسبة 
%  , وجاء ترتيب باقي اقضية المحافظة تنازليًا مف 28,8نسمة ( شكموا نسبة  387533

نسمة (  38575حيث الحجـ السكاني ليصؿ أقؿ عدد سكاني في قضائي عنو وراوه بنحو ) 
% لكؿ منيما مف أجمالي 8,3% و 8,8نسمة ( فييما عمى التوالي أي بنسبة  23959و ) 

قضائي الرمادي والفموجة بالمستوى االوؿ ) المرتفع جدًا (  سكاف المحافظة , وىذا يفسر وقوع
 بينما وقع قضائي عنو وراوه بالمستوى االخير ) المنخفض جدًا ( .
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فقد ظيرت عالقة ارتباطية طردية قوية  (4)وباستخداـ اسموب معامؿ االرتباط البسيط بيرسوف 
بيف تبايف التوزيع الجغرافي لحاالت الطالؽ المسجمة ) المتغير المعتمد (  والتوزيع الجغرافي 

بمغت دالتيا المعنوية  2088لحجـ السكاف في محافظة االنبار ) المتغير المستقؿ ( لعاـ 
 لسكاني وتتراجع بتناقصو . أي تزداد حاالت الطالؽ المسجمة بزيادة الحجـ ا 0,938+

 التوزيع الجغرافي ألسباب الطالق في محافظة االنبار  –المطمب الثاني 
( تفاوت في االسباب المساىمة بحدوث ظاىرة الطالؽ  8أفرز االستبياف ) ممحؽ           

( , أذ ساىمت االسباب  8( والشكؿ )2في محافظة االنبار كما موضح بالجدوؿ ) 
% مف أجمالي الظاىرة وبذلؾ تكوف 75,7حالة طالؽ أي بنسبة  2364نحو االجتماعية ب

المرتبة االولى مف نصيب ىذه االسباب وال غرابة في ذلؾ فظاىرة الطالؽ ظاىرة اجتماعية 
 .مشكمة اجتماعية ولكف يخشى أف تمقي بظالليا السمبية الممموسة وغير الممموسة لتتحوؿ الى

السباب فجاءت مف نصيب االسباب الصحية أذ ساىمت أما المرتبة الثانية مف بيف ا
% مف اجماليا  أذ كاف لعقـ أحد الزوجيف مف أبرز 82,6حالة طالؽ بنسبة  395بنحو 

االسباب الصحية المؤدية لمطالؽ فسيادة الطابع العشائري وسيطرة أحكاـ وتقاليد االسر 
اولة الزوج مف الزواج مف امرأة الممتدة والرغبة بأنجاب الذكور لحمؿ أسـ العائمة سببًا بمح

أخرى يرافقو أما االحتفاظ بالزوجة االولى بأقؿ احتماؿ أو تطميقيا لتوسيع فرصة الزواج مف 
 فتاة باكر .

حالة طالؽ  366أما االسباب االقتصادية فجاءت بالمرتبة الثالثة أذ ساىمت بنحو  
سباب االقتصادية لكوف % مف أجمالي حاالت الطالؽ , ويرجع تأخر اال88,7شكمت نسبة 

محافظة االنبار يتسـ ابنائيا بروح التكافؿ االجتماعي والمبادرة بتقديـ المساعدة لألسر ذات 
الدخؿ القميؿ ضمف نطاؽ القربى لممساىمة بتخطي االزواج المشاكؿ االقتصادية التي تقوض 

 زواجيـ .
ق بحسب االسباب االجتماعية واالقتصادية ( التوزيع الجغرافي العددي والنسبي لحاالت الطال  2الجدول ) 

 2281والصحية المؤثرة في محافظة االنبار لعام 
حاالت  االقضية ت

 الطالؽ
االسباب 

 االجتماعية
االسباب 
 الصحية 

االسباب 
 االقتصادية

مجموع 
النسب 

 % العدد % العدد % العدد %



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)8889 ) 
 

 800 8 62 82 94 80 624 780 الرمادي 8
 800 88 834 20 849 62 460 743 الفموجة 2
 800 82 58 4 89 84 404 488 الحبانية 3
 800 85 38 88 38 67 840 209 الكرمة 4
 800 - - 23 20 77 66 86 حديثة 5
 800 3 88 7 25 90 328 364 ىيت 6
 800 - - 22 80 78 33 43 عنو 7
 800 - - 89 4 88 88 22 راوه 8
 800 20 33 80 87 70 886 866 القائـ 9

 800 88 88 8 8 88 98 803 الرطبة 80
 800 20 26 84 88 66 84 828 العامرية 88

 800 88,7 366 82,6 395 75,7 2364 *3825 المحافظة
 المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة االولى التسمسؿ المرتبي لألسباب

 
حاالت الطالؽ المسجمة في محافظة االنبار  *تـ التعامؿ مع اجمالي  8المصدر : باالعتماد عمى الممحؽ 

في التوزيع الجغرافي لمظاىرة ولكف في ىذا الجانب تـ  اضافة حاالت  2088حالة لعاـ  2959والبالغ 
باعتباره أخر أحصاء رسمي مسجؿ لحاالت الطالؽ في قضاء  2083الطالؽ المسجمة في قضاء القائـ لعاـ 

حالة طالؽ ليسيؿ كشؼ اسباب الظاىرة أذ لـ يتـ  3825جموع النيائي حالة ليصبح الم 866القائـ والبالغة 
 اىماؿ نسب استبياف القضاء التي تـ التوصؿ ليا خالؿ فترة اجرائو .

( التوزيع  النسبي لحاالت الطالق بحسب االسباب االجتماعية واالقتصادية والصحية في  8الشكل )
 2281محافظة االنبار لعام 
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 ( . 2باالعتماد عمى الجدوؿ ) المصدر : 

 
( التوزيع المكاني لتأثير ىذه االسباب بظاىرة الطالؽ حسب  3تكشؼ الخريطة )          

 624االقضية أذ جاء أعمى تأثير لألسباب االجتماعية في قضاء الرمادي أذ ساىمت بحدوث 
حبانية بنحو % مف حاالت الطالؽ فيو تاله قضائي الفموجة وال80حالة طالؽ أي بنسبة 

% مف مجموع الظاىرة فييما عمى 84% و 62حالة طالؽ في كؿ منيا بنسبة  404و  460
حالة طالؽ  88التوالي . وتدرجت أقضية المحافظة تنازليًا ليصؿ أقميا في قضاء راوه بنحو 

 % مف مجموع حاالت الطالؽ في القضاء .88رغـ أنيا تشكؿ 
ة حاالت طالؽ متأثرة باألسباب الصحية فجاء وقد ُسجمت في جميع أقضية المحافظ    

% و 20حالة شكمت نسبة  94حالة و  849أعالىا في قضائي الفموجة والرمادي بنحو 
% مف مجموع حاالت الطالؽ فييما عمى التوالي , بينما جاءت باقي االقضية بترتيب 82

ء الرطبة بنحو حالة تنازلي بحجـ حاالت الطالؽ المتأثرة بيذه االسباب ليصؿ أدناىا في قضا
 طالؽ واحدة فقط .

أما االسباب االقتصادية فجاء أعمى تأثير ليا في قضاء الفموجة أذ ساىمت بنحو        
% مف أجمالي حاالت الطالؽ في القضاء بينما جاء أقؿ 88حالة طالؽ شكمت نسبة  834

 االسباب االجتماعية
75,7% 

 االسباب االقتصادية
11,7% 

 االسباب الصحية
12,6% 
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انعدـ تأثير  حالة طالؽ في كؿ منيما , وقد 88تأثير ليا في قضاء ىيت والرطبة بنحو 
 دية في أقضية حديثة وعنو وراوه .االسباب االقتصا

 2281( التوزيع الجغرافي لحاالت الطالق بحسب األسباب المؤثرة في محافظة االنبار لعام  3الخريطة ) 

 
 ( . 2المصدر : باالعتماد عمى الجدوؿ ) 

        Social Reasons For Divorce االسباب االجتماعية لمطالق  –المحور االول 
ُتعد العالقة الزوجية مف أىـ العالقات االجتماعية وأف نجاحيا يقوـ عمى أساس          

التوازف في احتراـ االدوار لكؿ مف الزوج والزوجة بما يحفظ الواجبات ويصوف الحقوؽ لكؿ 
منيما وأف أي خمؿ في ىذا التوازف يكوف بداية لتيديد ىذه العالقة االجتماعية .  رغـ تعدد 

سببًا اجتماعيًا  83االجتماعية المساىمة بحدوث الطالؽ أال أنو جاء باالستبياف ذكر االسباب 
, سيتـ تناوليا بحسب تسمسميا الرتبي في المساىمة بحدوث حاالت الطالؽ في المحافظة 
وتوضيح التوزيع الجغرافي لحاالت الطالؽ المسجمة بموجبيا حسب االقضية كما مبيف 

 ( وىذه االسباب ىي كاالتي : 2)  ( والشكؿ 3بالجدوؿ ) 
 االستخدام المشبوه لمموبايل وشبكات التواصل االجتماعي  –أواًل 
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يتفؽ الجميع عمى ايجابيات الثورة التكنولوجية وما قدمتو تقنية االتصاالت السمعية       
والبصرية مف اختصار لمزمف وتقريب لممسافة  . ولكف المبالغة واالدماف واالستخداـ السيء 
ليذه التقنية يمحؽ اضرار نفسية وصحية واجتماعية وسموكية لمفرد واالسرة والمجتمع والعالقات 

. أذ تساىـ ىذه التقنية مساىمة سمبية بأوؿ خطوة في العالقة الزوجية  (5)زوجية في مقدمتيا ال
وىي االختيار السيء لمشريؾ الذي يتـ بواسطتيا لتبدأ بعدىا سمسمة مف المشاكؿ الزوجية 
كانعداـ الثقة وغيرىا . ورغـ أف ىذا السبب بدأ يساىـ بحدوث حاالت طالؽ بالمجتمع العراقي 

نتيجة االنفتاح المجتمعي الذي أصابو أال أف تأثيره أخذ ينتشر بسرعة وتتزايد  2003عاـ بعد 
حالة طالؽ  394حاالت الطالؽ المسجمة بموجبو . فقد سجمت في محافظة االنبار نحو 

% مف مجموعيا ليحتؿ بذلؾ المرتبة االولى مف بيف االسباب االجتماعية 86,7شكمت نسبة 
ؽ . وتتفاوت أقضية المحافظة كما مبيف بالجدوؿ والشكؿ السابقيف مف المساىمة بظاىرة الطال

حيث عدد حاالت الطالؽ التي تمت بموجب ىذا السبب أذ جاء أعالىا في قضاء الرمادي 
 حاالت طالؽ مسجمة . 4ه والبالغة حالة طالؽ , بينما جاء أقميا في قضاء راو  808بنحو 
 ت فقدان العاطفة وكثرة الخالفا –ثانيًا 

أف غياب المودة والرحمة بيف الزوجيف يعد الصدع االوؿ بالعالقة الزوجية . أذ           
بغياب االلفة والمودة بيف الزوجيف أو أحدىما نحو االخر تكثر المشاعر السمبية التي تقود الى 

حياًل . النفور والكراىية واالنتقادات وتراكـ الخالفات التي تجعؿ مف استمرار الزواج أمرًا مست
حالة طالؽ بمحافظة االنبار أي  360( أف ىذا السبب ساىـ بنحو  3ويكشؼ الجدوؿ ) 

% مف مجموعيا ليحتؿ بذلؾ المرتبة الثانية مف بيف االسباب االجتماعية المؤثرة 85,3بنسبة 
( تفاوت أقضية المحافظة بتأثير ىذا  2في ظاىرة الطالؽ في المحافظة . ويكشؼ الشكؿ ) 

حالة طالؽ وتدرج تأثيره  94جاءت أعمى مساىمة لو في قضاء الرمادي بنحو السبب أذ 
 حاالت طالؽ  . 4قضاء راوه بنحو  تنازليًا في باقي اقضية المحافظة ليصؿ اقمو في

 تدخل االهل واالقارب  –ثالثًا 
رغـ أف تدخؿ االىؿ في الحياة الزوجية يكوف بيدؼ التوجيو والنصح خاصة         

حديثًا , أال أف بعض الدراسات أثبتت بأف تدخؿ االىؿ واحد مف أىـ األسباب  لممتزوجيف
. والجدير بالذكر أف انتياؾ خصوصية الحياة الزوجية يكوف بوابة (6)المؤدية لمتوتر الزواجي 

حالة طالؽ في  288لمشاكؿ زوجية الحقة قد تنتيي بالطالؽ . وعميو ساىـ ىذا السبب نحو 
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% مف مجموعيا ليحتؿ بذلؾ المرتبة الثالثة مف بيف االسباب 88,9المحافظة اي بنسبة 
حالة طالؽ في قضاء الرمادي كأعمى  62االجتماعية المؤثرة , فقد ساىـ ىذا السبب بنحو 

عدد مسجؿ لمظاىرة في أقضية المحافظة بينما جاء اقؿ تأثير لو في قضاء راوه أذ ساىـ 
 بحدوث حالة طالؽ واحدة  .

التوزيع الجغرافي العددي لحاالت الطالق بحسب األسباب االجتماعية في محافظة االنبار (  3الجدول ) 
 2281لعام 
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التوزيع الجغرافي العددي لحاالت الطالق بحسب األسباب االجتماعية في أقضية محافظة (  2الشكل ) 
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 ( . 3المصدر : باالعتماد عمى الجدوؿ ) 
 رغبة الزوج بالزواج من امرأة أخرى  –رابعًا 

رغـ أف الديف االسالمي اباح تعدد الزوجات أال أنو ال يخفى عمى الجميع ما يالقيو        
ىذا الموضوع مف جدؿ فرغـ كونو يعالج مشكمة العنوسة بالمجتمع أال أنو يولد مشاكؿ كثر 
غيرىا , فميس جميع النساء مف تتقبؿ امرأة أخرى تشاركيا زوجيا وليس منيف مف تقبؿ الزواج 

متزوج . ومف ىذا الموقؼ الرافض تنتيي الحياة الزوجية أما بمشاكؿ متعددة أو مف رجؿ 
حالة طالؽ في محافظة االنبار بنسبة  250. وقد ساىـ ىذا السبب بنحو  (7)تنتيي بالطالؽ 

% مف مجموع حاالت الطالؽ  لتكوف المرتبة الرابعة مف نصيب ىذا السبب مف بيف 80,6
وتباينت أقضية المحافظة مف حيث تأثير ىذا السبب بحجـ ظاىرة باقي االسباب االجتماعية . 

حالة  46حالة و  56الطالؽ فييا , أذ ُسجمت أعالىا في قضائي الرمادي والفموجة بنحو 
طالؽ في كؿ  حالة 2حالة و  4فييا عمى التوالي بينما جاء أقميا في قضائي عنو وراوه بنحو 

 منيما عمى التوالي .
 الغيرة المفرطة وانعدام الثقة  –خامسًا 
يتولد أحيانًا ىذا االحساس بيف الزوجيف ليأخذ مفيوميف االوؿ ايجابي دافعو الحرص        

والخوؼ عمى الشريؾ والخشية مف فقدانو , والمفيوـ الثاني سمبي بدافع الشؾ وقمة الثقة االمر 
 بيف الزوجيف . الذي يدفع الى نيج سموؾ عدائي يقود الى الكراىية

بمغت حاالت الطالؽ المسجمة بالمحافظة بسبب الغيرة والشؾ وانعداـ الثقة بيف الزوجيف نحو 
% مف مجموع حاالت الطالؽ المسجمة بالمحافظة بتأثير االسباب 9حالة شكمت نسبة  284

مة االجتماعية وبذلؾ أحتؿ ىذا السبب المرتبة الخامسة مف بيف االسباب االجتماعية المساى
حالة  62في ظاىرة الطالؽ . وقد تباينت اقضية المحافظة بتأثير ىذا السبب أذ ساىـ بنحو 

حدة في كؿ مف طالؽ في الرمادي ليتدرج تنازليًا في باقي االقضية ليصؿ الى حالة طالؽ وا
 قضائي عنو و راوه .

 االهمال والتقصير بالواجبات الزوجية  –سادسًا 
قرار الرابطة الزوجية ىي المشاركة وتحمؿ المسؤولية أتجاه مف أسباب نجاح واست       

الشريؾ واشباع الرغبات واالىتماـ بالواجبات الموكمة لكؿ لطرؼ , وأف االخالؿ بيذه 
االلتزامات ُيعد تقصيرًا قد ال يتجاوزه أحد سيما أذ كاف مقصودًا فيتولد بسببو شعورًا سمبيًا يقود 
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يي بالطالؽ خاصة عندما ال يتـ التساىؿ مف قبؿ الطرؼ الى الخالفات الزوجية التي تنت
االخر فيتـ أتخاذ تقصير الشريؾ ذريعة ألنياء ىذا الزواج , فقد جاء بإحدى الدراسات أف 

ىماؿ الواجبات الزوجية 85 % مف حاالت الطالؽ المسجمة في العراؽ كاف سببيا التقصير وا 
حالة طالؽ كاف ليذا السبب مساىمة فاعمة  208,  أما في محافظة االنبار فُسجمت نحو  ( 8)

% مف مجموع حاالت الطالؽ ليحتؿ بذلؾ المرتبة السادسة 8,8في حدوثيا أذ شكمت نسبة 
( والشكؿ  3مف بيف االسباب االجتماعية المؤثرة بالظاىرة في المحافظة  .  ومف الجدوؿ ) 

حالة بينما جاء  69غة ( يظير بأف أعمى حاالت طالؽ جاءت في قضاء الرمادي والبال 2)
 لسبب المساىمة الفاعمة بحدوثيا .أقميا في قضاء راوه بنحو حالة طالؽ واحدة كاف ليذا ا

 العنف االسري ضد الزوجة واالطفال  –سابعًا 
رغـ اختالؼ التعريؼ القانوني لمعنؼ االسري مف دولة ألخرى اال أف أشمؿ تعريؼ لو        

مف اعالف القضاء عمى العنؼ ضد المرأة بأنو نمط مف السموؾ الذي جاء بنص المادة الثانية 
في العالقة االسرية أطرافو الزوجيف واالطفاؿ ىدفو كسب أو الحفاظ عمى السمطة والسيطرة يتـ 

. أف  (9)بأشكاؿ االساءة الجسدية والعاطفية والنفسية أو بتيديدات تؤثر عمى باقي افراد االسرة 
ُيمحؽ أضرار جسدية ونفسية غالبًا ما يكوف نيايتيا الرغبة  التمادي بممارسات العنؼ قد

حالة طالؽ في عمـو محافظة االنبار شكمت  899باالنفصاؿ . فقد ساىـ ىذا السبب بنحو 
% ليحتؿ بذلؾ المرتبة السابعة مف بيف االسباب االجتماعية , وقد جاءت أعمى 8,4نسبة 

حالة تدرجت نزواًل في باقي  58بالغة حاالت طالؽ مسجمة بموجبو في قضاء الفموجة وال
 البالغة حالة  طالؽ واحدة فقط . االقضية ليصؿ أدنى مساىمة ليذا السبب في قضاء راوه 

 الخيانة الزوجية  –ثامنًا 
ُتعرؼ الخيانة الزوجية بأنيا عالقات وممارسات عاطفية ألحد الزوجيف أو كالىما           

. أذ تعد الخيانة الزوجية أصعب خرؽ لمثقة والتي مف الصعوبة أف  (80)مع أطراؼ أخريف 
ُيفتح باب الصفح ليا , وغالبًا ما تنتيي العالقة الزوجية بوجود ىذا السبب بالطالؽ . ففي 

% مف حاالت الطالؽ المسجمة بالواليات المتحدة االمريكية 50أحد االحصاءات ثبت أنو نحو 
 6. ويتضح مف الجدوؿ )  (88)تعبيرىـ ) غش أحد الزوجيف ( سببيا الخيانة الزوجية أو حسب

%  6,4حالة طالؽ مسجمة بالمحافظة أي بنسبة  858( أف ىذا السبب ساىـ بحدوث  2 –
, ليحتؿ ىذا السبب المرتبة الثامنة مف   2088مف أجمالي حاالت الطالؽ في المحافظة لعاـ 
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د حاالت الطالؽ . وتتفاوت أقضية محافظة بيف باقي االسباب االجتماعية المؤثرة بداللة عد
( بمساىمة ىذا السبب في حاالت الطالؽ فييا , أذ جاء  2 – 6االنبار كما مبيف بالشكؿ ) 

حالة طالؽ بينما لـ يظير ليذا السبب أي  37أعمى عدد ليا في قضاء الرمادي والبالغ 
 ية حديثة وعنو وراوه والعامرية .مساىمة بحاالت الطالؽ في أقض

 تعاطي الزوج لممسكرات والمواد المخدرة  –تاسعًا 
لقد تـ بياف حكـ الطالؽ عند متعاطي المسكرات وغيرىا سابقًا , وفي ىذا الجانب            

سيتـ تناوؿ أثر تعاطييما كسبب بحدوث الطالؽ . أذ يتفؽ الجميع عمى االضرار الصحية 
والمخدرات التي تنعكس عمى سموكو وأقوالو  والنفسية والعقمية التي ُتمحؽ بمتعاطي المسكرات

وغيرىا , أذ يتفؽ عمماء الشريعة أف المتعاطي والمدمف عمى السكر والمخدرات والتي استولت 
.  (82)عمى عقمو وغيرت بقولو وافعالو وسموكو ويصيبو اليذياف واختالط الكالـ يجيز خمعو 

ي الزوج لممسكرات والمخدرات نحو فقد بمغت حاالت الطالؽ  في محافظة االنبار بسبب تعاط
% مف مجموعيا لذا فقد أحتؿ ىذا السبب المرتبة التاسعة مف بيف 3,3حالة طالؽ بنسبة  79

االسباب االجتماعية المؤثرة بحدوث الطالؽ , وتباينت أقضية المحافظة في تأثير ىذا السبب 
حالة طالؽ  25ؿ بموجبو بظاىرة الطالؽ فييا أذ جاء أعمى تأثير لو في قضاء الرمادي ليسج

أقضية حديثة تمتو باقي أقضية المحافظة بينما لـ يظير لو أي مساىمة في حجـ الظاىرة في 
 والقائـ والعامرية .

 فارق الثقافة والتحصيل العممي بين الزوجين  –عاشرًا 
عالقة يؤثر عدـ التوافؽ في المستوى التعميمي والثقافي بيف الزوجيف في طبيعة ال            

الزوجية ويظير أثره في المدى القصير أو البعيد بحؿ الرابطة الزوجية وذلؾ الختالؼ الميوؿ 
واالفكار واآلراء والمعتقدات التي ينتج عنيا حدوث العديد مف النزاعات واالزمات بيف الزوجيف 

حالة طالؽ في  69. فقد ساىـ ىذا السبب بنحو  (83)التي تساىـ بحدوث الطالؽ بينيما 
% مف أجماليا ليحتؿ بذلؾ المرتبة العاشرة مف بيف االسباب 3محافظة االنبار شكمت نسبة 

االجتماعية المؤثرة . وتفاوتت أقضية المحافظة في تأثير ىذا السبب أذ جاءت أعمى حاالت 
حالة بينما لـ تسجؿ أي حالة في أقضية حديثة  38طالؽ بموجبو في قضاء الرمادي والبالغة 

 مرية بتأثير ىذا السبب .وراوه والعا
 اتهام الطرف االخر بالسحر والشعوذة  –أحدى عشر 
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يعتبر االعتقاد بالسحر وااليماف بو وتردد أحد الزوجيف عمى المشعوذيف مف أبرز             
. أذ ينجـ ىذا السموؾ نتيجة  (84)أسباب الخالفات الزوجية التي تنتيي باالنفصاؿ والطالؽ 

ضعؼ الوازع الديني ورغـ أف ىناؾ فكرة سائدة أف النساء المتزوجات أكثر اعتقادًا بالسحر 
واالعماؿ الشيطانية أال أف الرجاؿ يمجئوف الى ىذه الممارسات أيضًا وتساىـ ىذه االعتقادات 

وث الطالؽ . فقد جاء في بدخوؿ الزوجيف بحالة مف الخالفات وافساد لمحياة الزوجية ثـ حد
% مف أجمالي المطمقيف كانوا 83% مف أجمالي المطمقات  ونسبة 85,6أحدى الدراسات أف 

يمجئوف الى ىذه الممارسات والتردد الى المشعوذيف خالؿ حياتيـ الزوجية فكاف ىذا سببًا 
نتيجة ليذا  . وفي محافظة االنبار جاءت حاالت الطالؽ (85)بتدمير زواجيـ وانتيائو بالطالؽ 

% مف مجموع حاالت الطالؽ وبذلؾ أحتؿ ىذا 2,7حالة طالؽ شكمت نسبة  65السبب نحو 
السبب المرتبة الحادية عشر مف بيف االسباب االجتماعية االخرى . فعمى الرغـ مف أنو لـ 
تسجؿ اي حالة طالؽ لو في أقضية حديثة والقائـ والعامرية أال أنو سجمت حاالت طالؽ 

حالة  84و  89ية المحافظة أذ جاءت أعالىا في قضائي الرمادي والفموجة بنحو بباقي أقض
منيما  طالؽ فييما عمى التوالي وأقميا في قضائي عنو وراوه بنحو حالة طالؽ واحدة في كؿ

 ( .2 – 6كما مبيف بالشكؿ)
 انتماء الزوج لممجاميع المسمحة ) داعش ( –أثنى عشر  
بتفريؽ  43ضمف المادة  8959اؿ الشخصية العراقي لسنة يجيز قانوف االحو            

الزوجة عف زوجيا لعدة أسباب منيا أذ ُحكـ عمى الزوج بعقوبة مقيدة لمحرية أو أذا ىجرىا بال 
 عذر مشروع.

عمى تفريؽ الزوجة  8985لسنة  8529كما أقر مجمس قيادة الثورة المنحؿ بالقرار  
 . (86)مف زوجيا عند ىروبو الى العدو 

واقر مجمس القضاء االعمى بقرارات محكمة التمييز االتحادية أف انتماء الزوج لمتنظيـ 
 االرىابي داعش سببًا يجيز الزوجة طمب التفريؽ .

ونظرًا لما شيدتو محافظة االنبار مف أعماؿ عسكرية ضد ىذا التنظيـ االرىابي 
التي أعقبتيا بتسجيؿ  أستمرت ثالث سنوات لذا شيدت محاكـ االحواؿ الشخصية في المدة

% مف أجمالي 2,3حالة طالؽ شكمت نسبة  55حاالت تفريؽ قضائي ليذا السبب بمغت نحو 
حاالت الطالؽ في المحافظة . ويالحظ قمة مساىمة ىذا السبب بحدوث حاالت الطالؽ 
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مر مقارنة بباقي االسباب االجتماعية ليحتؿ بذلؾ المرتبة الثانية عشر مف بينيا , أذ يرجع اال
أف أغمب أفراد ىذا التنظيـ لقوا حتفيـ جراء العمميات العسكرية لتبرز مشكمة جديدة ُتعرض 
أماـ القضاء وىي مشكمة أثبات نسب ابنائيـ لحاالت الزواج غير الرسمية التي تمت ونتج 

, كما أف أغمب زوجات أفراد ىذا التنظيـ ال يجدف اساءة   (87)عنيا جيؿ ال يممؾ أوراقًا ثبوتية 
أو ضرر مف انتماء ازواجيف ليذا التنظيـ االرىابي . فقد جاءت أعمى حاالت طالؽ مسجمة 

حالة طالؽ تدرجت تنازليًا بباقي أقضية  20باعتماد ىذا السبب في قضاء الحبانية والبالغة 
المحافظة بينما لـ تسجؿ أي حالة طالؽ ليذا السبب في اربع اقضية ىي حديثة والكرمة 

 و.والعامرية  وعن
 فارق السن بين الزوجين  –ثالثة عشر 
مف المعروؼ أف االنسجاـ الفكري يأتي عند االزواج المتقاربيف بالعمر ألف ىذا             

يقمؿ فرص االختالؼ باآلراء وبالتالي يقمؿ فرص المشاكؿ الزوجية التي تنتيي ربما بالطالؽ . 
االزواج أي مقدار الفجوة بيف عمرييما  وقد جاء بأحد الدراسات االمريكية أف فرؽ السف بيف

تعد أحد المتغيرات التي تنبأ باستمرار الزواج أو انتيائو بالطالؽ أذ أظيرت الدراسة أف فرؽ 
% مف االزواج الذيف يكونوف بنفس السف , بينما 3العمر سنة واحدة تكوف فرصة طالقيـ 

وتزداد نسبة احتماؿ حدوث  سنوات , 5% عندما يكوف فرؽ العمر 88يزداد احتماؿ الطالؽ 
. ولكف الحاؿ مختمؼ  (88)سنوات فأكثر 80% عندما يكوف الفرؽ بالعمر 38الطالؽ لتصؿ 

في المجتمعات العربية االسالمية فعمى سبيؿ المثاؿ يتراوح الفرؽ بيف عمر الزوجيف المطمقيف 
, أذ أف المجتمعات العربية ال  (89)بالمجتمع السعودي ما بيف بضع أشير الى ثالثيف عامًا 

ترى غضاضة عندما يكوف فارؽ السف كبير بيف الزوجيف لصالح الزوج وىذا االمر ينسحب 
في مجتمع محافظة االنبار والدليؿ ىو مساىمة ىذا السبب بأقؿ حاالت الطالؽ في المحافظة 

المرتبة % مف مجموعيا ليحتؿ ىذا السبب 8,6حالة طالؽ أي بنسبة  39أذ لـ تتجاوز 
(  2 – 6االخيرة مف بيف االسباب االجتماعية المؤثرة بظاىرة الطالؽ . ويظير مف الجدوؿ ) 

( أف ثالث أقضية في محافظة االنبار لـ تسجؿ أي حالة طالؽ ترجع الى  2 – 6والشكؿ ) 
ىذا السبب ىي الفموجة وحديثة والعامرية , أما باقي أقضية المحافظة فسجمت حاالت طالؽ 

حالة طالؽ وأقميا في قضائي راوه وعنو بنحو  82أعالىا في قضاء الرمادي بنحو  جاءت
 حالة طالؽ واحدة في كؿ منيا.
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          Healthy  Reasons For Divorceاالسباب الصحية لمطالق –المحور الثاني 
ص ُتعد االسباب الصحية المؤدية لمطالؽ مف أبرز االسباب التي يتفؽ ذوي االختصا        

عمى مشروعيتيا شرعًا وقانونًا . أذ يؤكد عمماء الديف بأنو يجوز لممرأة طمب الطالؽ أذ كاف 
الزوج يشكو مرضًا غير قابؿ لمبرء كأف يعاني مرضًا منفر أو يعوؽ اتصالو الجنسي أو 

ضمف  8959. أما قانونًا فينص قانوف االحواؿ الشخصية العراقي لسنة  (20)اصابتو بالجنوف 
أواًل بأنو يحؽ لمزوجة طمب التفريؽ عف زوجيا أذا كاف عنينًا أو ابتمي بمرض ال  43المادة 

يستطيع القياـ بواجبات الزوجية ألسباب عضوية أو نفسية , أو أذا كاف عقيمًا أو ابتمي بالعقـ 
 ولـ يكف ليا ولد منو , أو أذا اصيب بعمة ال يمكف معاشرتو بوجودىا وال يرتجى زواليا .

مساىمة االسباب الصحية بحدوث حاالت الطالؽ في محافظة االنبار فقد ولبياف 
( تـ توزيع  3( والشكؿ )  4تضمف االستبياف سببيف ضمف ىذا الجانب كما مبيف بالجدوؿ )

ظاىرة الطالؽ بموجبيما حسب االقضية وسيتـ توضيح أثر ىذاف السبباف بظاىرة الطالؽ 
 وفؽ االتي :

 عدم االنجاب  –أواًل 
عقـ أحد الزوجيف مف أبرز االسباب التي تيدد استمرار الحياة الزوجية , فعمى  يعد

الرغـ مف أف مطمب الشريؾ المتعاؼ مف أبتالء العقـ بنيؿ فرصة في االنجاب ىو مطمب 
شرعي واجتماعي أال أنو يواجو المعارضة وغالبًا ما يكوف ذلؾ سببًا بفتح باب لمشاكؿ متعددة 

 تنتيي بالطالؽ .
كشفت الدراسات االجتماعية بوجود عالقة قوية بيف ارتفاع معدالت الطالؽ وعدـ وقد 

أنجاب االطفاؿ باعتبار أف وجودىـ يعد عاماًل مساىمًا باستقرار الحياة الزوجية لشعور 
. كما جاء بأحد الدراسات أنو في جميورية أيراف  (28)الزوجيف بمسؤوليات أكبر اتجاىيـ 

 (22)ية بيف العقـ والتشجيع عمى الطالؽ أو التشجيع عمى تبني طفؿ االسالمية ىناؾ عالقة قو 
. أما في محافظة االنبار فالحاؿ مختمؼ أذ أف القيـ والعادات وسيادة الطابع العشائري تشجع 
عمى زواج الرجؿ مف امرأة أخرى حتى وأف كاف الرجؿ ىو العقيـ أو المجوء الى خيار الطالؽ 

% مف حاالت الطالؽ في المحافظة جاءت 44ي الدراسة أف . وعمى الرغـ مف أنو  جاء ف
ألزواج ليس لدييـ أطفااًل وجاءت قيمة االرتباط بيف حجـ الظاىرة وىذا المتغير موجبة قوية 

أال أف ىذا االرتباط القوي جاء في تبايف ىذا المتغير بتبايف حاالت الطالؽ   0,924بمغت 
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ساىمة ىذا السبب بحدوث الطالؽ فيظير مف المسجمة في المحافظة مكانيًا , أما في م
( أف حاالت الطالؽ التي جاءت ألسباب صحية شكؿ سبب عدـ انجاب االطفاؿ  4الجدوؿ )

حالة طالؽ ليحتؿ بذلؾ المرتبة االولى مف بيف االسباب الصحية  298% بواقع 75,4نسبة 
يا , فرغـ أف ىذا . وقد تفاوتت أقضية المحافظة في مساىمة ىذا السبب بحدوث الطالؽ في

السبب كاف الوحيد بحدوث الطالؽ في أقضية عنو وراوه والقائـ أال أف أعمى حاالت طالؽ 
حالة تدرجت تنازليًا بباقي أقضية  828جاءت بموجبو في قضاء الفموجة أذ بمغت نحو 

المحافظة ليصؿ أقميا في قضاء الرطبة الذي لـ يسجؿ أي حالة طالؽ سببيا عقـ أحد 
, وقد يكوف الزواج المتعدد ىو الخيار البديؿ عف الطالؽ عند وجود ىذا السبب الزوجيف 

( عند الزوجة أما أذا كاف الزوج ىو مف يعاني العقـ فيبقى خيار التعددية الزوجية ىو العقـ)
القائـ أو قبوؿ االمر الواقع بعدـ القدرة عمى أنجاب االطفاؿ ومف ىنا تبدأ المشاكؿ الزوجية 

 تيي بالطالؽ  .  بالظيور لتن
( التوزيع العددي لحاالت الطالق المسجمة بحسب األسباب الصحية في محافظة االنبار لعام  4الجدول )
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 االقضية

 
حاالت 
 الطالؽ

 
 عدـ االنجاب

االصابة بمرض 
 عضوي أو نفسي

 % العدد % العدد
 27 25 73 69 94 الرمادي 8
 84 28 86 828 849 الفموجة 2
 25 5 75 84 89 الحبانية 3
 47 88 53 20 38 الكرمة 4
 25 5 75 85 20 حديثة 5
 58 84 42 88 25 ىيت 6
 - - 800 80 80 عنة 7
 - - 800 4 4 راوه 8
 - - 800 87 87 القائـ 9

 800 8 - - 8 الرطبة 80
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 43 8 57 80 88 العامرية 88
 24,6 97 75,4 298 395 المحافظة

 المرتبة الثانية المرتبة االولى ترتيب االسباب الصحية 
 ( . 8 – 6الجدوؿ )  –2    2الممحؽ   – 8المصدر : باالعتماد عمى : 

( التوزيع العددي لحاالت الطالق بحسب األسباب الصحية في أقضية محافظة االنبار لعام  3الشكل ) 
2281  

 
 ( . 4ر : باالعتماد عمى الجدوؿ )المصد
 اصابة أحد الزوجين بمرض عضوي أو نفسي  –ثانيًا 

رغـ أف المصاب بأي مرض سواء أكاف مرضًا عقميًا او نفسيًا أو عضويًا تظير عميو أعراض 
ىذا المرض وال يمكف اخفائيا أال أنو أحيانًا قد يتعرض أحد طرفي الزواج الى اخفاء حقيقة 

ذه الحقيقة االمر الذي يترتب عميو اصابة الشريؾ بيذه االمراض ليكتشؼ بعد الزواج ى
 صعوبة في استمرار الحياة الزوجية . 

ويتفؽ الجميع أف المصاب بأمراض عقمية أو نفسية أصعب تعايشًا مف المصاب بمرض 
عضوي وذلؾ ألنو ال يرتبط بالحياة الواقعية فيصعب عميو حماية نفسو وممارسة أي نشاط 

والعتو واالكتئاب وغيرىا فتستحيؿ عندىا حياتيـ طبيعي معتاد , كمصابيف الصرع والفصاـ 
. أما تأثير االمراض العضوية السارية وغير السارية  (23)الزوجية  لألخالؿ بمقاصد الزواج 
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عمى الحياة الزوجية فتتمثؿ بما يخشى أف تكوف أمراضًا وراثية وتنتقؿ عند االنجاب لذا فيظير 
 الزوجية .ميؿ لدى الشريؾ باالنفصاؿ وانياء الرابطة 

وفي محافظة االنبار نجد أف حاالت الطالؽ التي جاءت ألسباب صحية رغـ قمتيا أال أف 
% مف 24,6حالة طالؽ شكمت نسبة  97عدد ما جاء منيا لسبب مرض أحد الزوجيف بمغ 

حجـ الظاىرة التي جاءت ألسباب صحية . ولـ تسجؿ أي حالة طالؽ ليذا السبب في أقضية 
حالة طالؽ وادناىا جاءت  25أال أف أعالىا جاء في قضاء الرمادي بنحو  عنو وراوه والقائـ

 في قضاء الرطبة فبمغت حالة طالؽ واحدة فقط . 
   Economic  Reasons For Divorceاالسباب االقتصادية لمطالق  –المحور الثالث  

ة الزوجية أو يبقى لممتغيرات االقتصادية النصيب الوافر مف أسباب نجاح العالق           
استمرارىا عمى أقؿ تقدير . أذ أف الضائقات االقتصادية تساىـ بخمؽ ظروؼ سمبية قد تقود 
بشكؿ مباشر أو غير مباشر الى ظيور مشاكؿ زوجية تنتيي أحيانًا بالطالؽ  وانفصاؿ 
ؿ الزوجيف . ورغـ أف الدراسة قد بينت سابقًا أف المتغيرات االقتصادية المتمثمة بمستوى الدخ

ونوع المينة ومؤشرات السكف قد ساىـ تباينيا في تبايف ظاىرة الطالؽ في محافظة االنبار أال 
أف الجوانب المرتبطة بيذه المتغيرات والتي تـ التعبير عنيا بأسباب تقود لحدوث الطالؽ نفسو 
وىي متداخمة بطبيعتيا ويؤثر أحداىا عمى االخر , أذ سيتـ تناوليا في ىذا المبحث وكشؼ 

 ( .  4( والشكؿ )  5مساىمتيا بحدوث حاالت الطالؽ في المحافظة كما مبيف بالجدوؿ ) 
ورغـ أف الجانب االقتصادي لـ يظير لو أي تأثير بتسجيؿ وقائع الطالؽ في ثالث أقضية 
ىي حديثة وراوه وعنو بؿ تأثرت بأسباب اجتماعية مر ذكرىا وأسباب صحية سيتـ تناوليا 

القضية التسع فقد كاف لألسباب االقتصادية نصيب بحدوث حاالت الطالؽ الحقًا , أما باقي ا
 فييا وسيتـ تناوليا وفؽ االتي : 

 التقصير والبخل في االنفاق المنزلي  –أواًل 
تراعي الزوجة الظروؼ المادية ومحدودية الدخؿ الشيري لألسرة ومحاوالت الزوج            

في تدبير ما يكسبو بسد االحتياجات االسرية , ولكف عندما يكوف دخمو جيد أكبر مف االعباء 
الممقاة عمى عاتقو ولكنو يمجأ الى أساليب البخؿ والتقصير في االنفاؽ وعدـ تحمؿ المسؤولية 

ف ذلؾ سببًا في حدوث خالفات ومشاحنات زوجية قد تمجأ الزوجة عندىا الى اىميا بسد يكو 
متطمباتيا أف لـ يكف ليا مصدر دخؿ شخصي .  وقد جاء بأحد الدراسات أف بخؿ الزوج 
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% مف حاالت الطالؽ في المممكة 50وعدـ مقدرتو عمى تحمؿ مسؤولية االنفاؽ سببًا بحدوث 
ى الزوج أف يدرؾ بواجب القوامة أي تحمؿ مسؤولية االنفاؽ عمى االردنية الياشمية أذ عم

 .  (24)الزوجة واالطفاؿ وبأنو صدقة مباركة 
حالة طالؽ كاف سببيا تقصير الزوج في تحمؿ  886وقد ُسجمت في محافظة االنبار نحو 

% مف حاالت الطالؽ ليحتؿ 50,8مسؤولية االنفاؽ حسب رأي المبحثيف , أذ شكمت نسبة 
لسبب المرتبة األولى مف بيف االسباب االقتصادية . فقد جاء في قضاء الفموجة أعمى ىذا ا

حالة , ثـ تدرج  تأثير ىذا السبب  تنازليًا في  85حاالت طالؽ نتيجة ليذا السبب والبالغة 
ة طالؽ سببيا باقي أقضية المحافظة ليصؿ أدناه في قضاء الرطبة الذي لـ يسجؿ أي حال

 . تقصير وبخؿ الزوج
 انخفاض مستوى الدخل  –ثانيًا 

تصنؼ العديد مف الدراسات المشاكؿ المالية واحدة مف أىـ االسباب المؤدية لمطالؽ 
, أذ أف نقص الماؿ وظيور توترات الحياة الزوجية يسيراف جنبًا الى جنب , فالماؿ يمس 

مب توفير الماؿ أغمب مفاصؿ الحياة االسرية فعادات االنفاؽ ومتطمبات الحياة الكريمة تتط
% مف حاالت 22وبغيابو يبدأ اجياد الزوجيف وتبدأ عندىا المشاكؿ بالظيور . وقد جاء أف 

الطالؽ في أمريكيا سببيا ضغط المشاكؿ المالية فاألزواج ذوي الدخوؿ المنخفضة أكثر 
 . (25)عرضة لخطر الطالؽ مف االزواج ذوي الدخؿ المرتفع 

االت الطالق المسجمة بحسب األسباب االقتصادية في محافظة االنبار ( التوزيع العددي لح 5الجدول ) 
 2281لعام 

 
 ت

 
 االقضية

حاالت 
الطالؽ 
 المسجمة

 االسباب االقتصادية
انخفاض مستوى 

 الدخؿ
التقصير  بطالة الزوج

والبخؿ في 
 االنفاؽ

 % العدد % العدد % العدد
 46 28 86 80 38 24 62 الرمادي 8
 63 85 80 83 27 36 834 الفموجة 2
 50 29 33 89 87 80 58 الحبانية 3
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 78 22 7 2 22 7 38 الكرمة 4
 - - - - - - - حديثة 5
 60 7 20 2 20 2 88 ىيت 6
 - - - - - - - عنو 7
 - - - - - - - راوه 8
 37 82 83 4 50 87 33 القائـ 9

 - - 38 4 62 7 88 الرطبة 80
 80 3 42 88 48 82 26 العامرية 88

 50,8 886 87,8 65 38,4 885 366 المحافظة
 االولى الثالثة الثانية التوزيع المرتبي لألسباب

 (  2الجدوؿ )  – 2         8محؽ الم – 8المصدر : باالعتماد عمى : 
( التوزيع العددي لحاالت الطالؽ بحسب األسباب االقتصادية في أقضية محافظة  4الشكؿ ) 

 2088االنبار لعاـ 

 
 ( . 5المصدر : باالعتماد عمى الجدوؿ ) 
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 885( أف سبب انخفاض مستوى الدخؿ ساىـ بنحو  4( والشكؿ )  5ويتضح مف الجدوؿ ) 
% مف مجموعيا ليحتؿ بذلؾ ىذا السبب 38,4حالة طالؽ في محافظة االنبار شكمت نسبة 

أعمى مساىمة لو في قضاء المرتبة الثانية مقارنًة باألسباب االقتصادية االخرى أذ جاءت 
في  حالة طالؽ ثـ تمتو باقي اقضية المحافظة تنازليًا ليصؿ أدناىا 36الفموجة ليسجؿ نحو 

 قضاء ىيت بنحو حالتاف طالؽ .
 بطالة الزوج  –ثالثًا 

تعرؼ البطالة بكؿ السكاف غير العامميف أي المتعطميف عف العمؿ الواقعيف              
ضمف الفئة النشيطة اقتصاديا والقادريف عمى العمؿ والباحثيف عف فرصة العمؿ . أذ تساىـ 
معدالت البطالة في المجتمع مساىمة مباشرة بالوقائع الحياتية , فالمعدالت المرتفعة لمبطالة 

بانخفاض معدالت الزواج وانخفاض معدالت الوالدات وارتفاع في معدالت الطالؽ ترتبط 
. ففي العراؽ ُتعد ظاىرة  (26)خاصة عند االفراد المعرضيف لخطر البطالة طويمة االجؿ 

الطالؽ أما سببًا لمبطالة أو نتيجًة ليا سيما لدى السكاف الشباب فاستمرار الزواج يعتمد الى 
 29826تـ تسجيؿ نحو  2082الظروؼ المادية لممتزوجيف ففي عاـ حٍد بعيد عمى رخاء 

باأللؼ كاف ألسباب ارتبطت بالبطالة التي أدت الى  8,7حالة طالؽ بمعدؿ طالؽ خاـ بمغ 
 . (27)تراجع مستوى الدخؿ الشيري لألسر 

حالة طالؽ كاف السبب المباشر   65نحو  2088أما في محافظة االنبار فقد ُسجمت لعاـ  
% 87,8حدوثيا ىي بطالة الزوج باعتباره الُمعيؿ الشرعي والرسمي لألسرة أذ شكمت نسبة في 

مف مجموع حجـ الظاىرة وبذلؾ يأتي ىذا السبب بالمرتبة الثالثة واالخيرة مف بيف االسباب 
االقتصادية .  ويظير مف الجدوؿ والشكؿ أف أقضية المحافظة متفاوتة فيما بينيا أذ جاء 

حالة بينما جاء أقميا في  89الؽ متأثرة بيذا السبب في قضاء الحبانية بنحو أعمى حاالت ط
 حالة طالؽ في كؿ منيما كاف لبطالة الزوج سببًا في حدوثيا . 2قضائي الكرمة وىيت بنحو 

 االستنتاجات
توزعت حاالت الطالؽ المسجمة في محافظة االنبار توزيعًا متفاوتًا مف قضاء آلخر أذ   – 8

ضية الرمادي والفموجة والحبانية المراتب الثالث االولى عمى التوالي مف حيث العدد أحتمت أق
المطمؽ لمظاىرة واالىمية النسبية ليا , بينما جاءت اقضية عنو وراوه وحديثة بأقؿ أىمية 
مطمقة ونسبية لحاالت الطالؽ المسجمة بالمحافظة . وتأثر توزيع حاالت الطالؽ بتبايف توزيع 
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ة االنبار أذ جاءت العالقة االرتباطية موجبة طردية قوية بيف تبايف توزيع حاالت سكاف محافظ
 . 0,938الطالؽ وتبايف توزيع السكاف بدالة معنوية بمغت قيمتيا + 

أثرت عدة أسباب بظاىرة الطالؽ في محافظة االنبار أذ جاءت االسباب االجتماعية  – 2
ؽ المسجمة لتحتؿ بذلؾ المرتبة االولى , % في حاالت الطال75,7بمساىمة بمغت نسبتيا  

% مف 82,6بينما جاءت االسباب الصحية المؤدية لحدوث الطالؽ بالمرتبة الثانية بنسبة 
% مف أجمالي الظاىرة . 88,7أجمالي الحاالت , واالسباب االقتصادية بالمرتبة الثالثة بنسبة 
ونيا ظاىرة اجتماعية وبطبيعة أذ جاء ىذا التفاوت نتيجة طبيعة ظاىرة الطالؽ نفسيا بك

 المجتمع السكاني لمحافظة االنبار وما يحممو مف قيـ وعادات وممارسات يتصؼ بيا .
سببًا ىي : االستخداـ السيء  83كاف ترتيب أعمى خمس اسباب اجتماعية مف بيف  – 3

بالمرتبة لشبكات التواصؿ االجتماعي بالمرتبة االولى , فقداف العاطفة والمودة بيف الزوجيف 
الثانية , تدخؿ االىؿ بالمرتبة الثالثة , رغبة الزوج بالزواج مرة أخرى بالمرتبة الرابعة , الغيرة 
والشؾ  بالمرتبة الخامسة , أذ تأثر ترتيب ىذه االسباب باالنفتاح الحضاري واكتساب  قيـ 

ما وما تبعو مف ظروؼ التيجير وغيرىا . أ 2003وممارسات جاءت لممجتمع منذ عاـ 
االسباب االقتصادية فجاء بالمرتبة االولى مقارنة بالسببيف االخريف ىو البخؿ والتقصير 
باإلنفاؽ أذ تأثر االمر بطبيعة الرجؿ باالتكاؿ عمى أىؿ الزوج في سد المتطمبات سيما وأف 
السكف المشترؾ مع أىؿ الزوج شكؿ نسبة كبيرة . أما االسباب الصحية فأحتؿ سبب عدـ 

 ث الطالؽ بموجب االسباب الصحية .فاؿ والعقـ المرتبة االولى بحدو أنجاب االط
 التوصيات 

ترسيخ القيـ االسالمية السمحاء وتنمية روح االلتزاـ الديني لدى الشباب لمواجية األخالؽ  – 8
وتوالي  2003الفاسدة الدخيمة التي دخمت لممجتمع العراقي منذ الغزو االمريكي لمعراؽ عاـ 

 االقتصادية واالمنية والسياسية والفكر المتطرؼ االرىابي وغيرىا .االزمات 
التزاـ االىؿ بتوجيو ابنائيـ وبناتيـ الشباب المقبميف عمى الزواج بأىمية ىذه الرابطة  – 2

االنسانية وأىمية ىدفيا السامي وىو انشاء أسرة وبأنيا ليست رابطة ىدفيا اشباع الرغبات 
بيـ يجب أف ينشئوا في ظؿ أسرة قائمة عمى العاطفة وااللفة وليس في الذيف سيتـ انجا فاألبناء

 كنؼ اسرة منشقة تسود الخالفات الزوجية بيف االبويف , فبصالح االسرة يصمح المجتمع .
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تفعيؿ دور الباحث االجتماعي في محاكـ االحواؿ الشخصية في المحافظة والزاـ  – 3
متباحث والوقوؼ عمى اسباب الطالؽ ومعالجة الزوجيف بإخضاعيـ لبرنامج تأىيؿ اسري ل

 المجوء الى أتخاذ قرار الطالؽ . واصالح ما يمكف تالفيو لمحيمولة دوف
 االحاالت

, صندوؽ االمـ المتحدة لمسكاف , شباط  2080الوطنية لمسياسة السكانية , حالة سكاف العراؽ المجنة  – 8
 .  89, ص  2, الجدوؿ  2088

مجمس القضاء االعمى , رئاسة محكمة استئناؼ االنبار االتحادية , قسـ التخطيط واالحصاء ) بيانات   - 2
 غير منشورة (

جميورية العراؽ , وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي , الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات  - 3
) بيانات غير منشورة  2088اف محافظة االنبار لسنة , مديرية احصاء السكاف والقوى العاممة , تقديرات سك

. ) 
يعد معامؿ االرتباط بيرسوف االكثر استخدامًا في العمـو االنسانية واالجتماعية , وتتراوح قيمتو بيف  - 4
(  فاإلشارة الموجبة تشير لمعالقة الطردية واالشارة السالبة تشير لمعالقة العكسية . ولكؿ قيمة 8-) -( 8)+
 المعدؿ داللتيا حسب االتي : ليذا

 قيمة معامؿ بيرسوف               المعنى                    .     
 ارتباط طردي تاـ  8+ 
 ارتباط طردي قوي 0,700+  – 0,999+
 ارتباط طردي متوسط 0,400+  – 0,699+
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 ------الزواج
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    في االنفاؽ المنزليالتقصير والبخؿ  3
 

                                                 

English Reference 
 

 1-National Committee for Population Policy , State of the population of 

Iraq 2010 , United Nations Population Fund , February 2011 . 

 2-Supreme Judicial Council, presidency of the Federal Court of appeal of 

Anbar, planning and Statistics Department (unpublished data ) 

 3-Republic of Iraq, Ministry of planning and development cooperation , 

central agency for Statistics and Information Technology , Directorate of 

population and manpower statistics , population estimates of Anbar 

governorate for the year 2018 ( unpublished data ) . 

 : Dr . Accreditation Mohamed Allam, statistics in Social Research, Anglo-

Egyptian library, Cairo, 2012 . 

 5-Zainab Falah Hassan, Moha Arak Alioui, social media and its relationship 

to increasing the phenomenon of divorce (theoretical Analytical Study ) , 

Journal of the University of Babylon for the humanities , issue 9 , volume 

26 , for the year 2018 . 

 6-qabalan Al-Majali, causes of divorce in Karak governorate – Jordan ( 

Field Study ) , Journal of Educational Research , Qatar University , No. 18 , 

ninth year , 2000 . 

 7-Madin Nuri talak Al-Shammari, the psychological and social effects of 

polygamy, Journal of the University of Babylon for the humanities, volume 

23 , issue 3, for the year 2015 . 

 8-Bruin Mohammed Hamma Khan, a statistical study to determine the 

impact of some social and economic factors on the phenomenon of divorce 

in Sulaymaniyah governorate , Journal of administration and economics , 

No. 64 , for the year 2007 . 

 9-United Nations , Human Rights OHCR , New York , 1990. 

 10-Nasser Ahmed Al-Saadi boys, geographical analysis of registered 

divorce cases and their future effects in Najaf province 2008-2016 , master's 

thesis G.M , Faculty of education for girls , University of Kufa , 2017 . 

 11 Mat C. ,  Mans Divorce  , Belleville , 2002 , P. 55 .                                   

 12-Nasser bin Mohammed al-Abd al-Moneim, divorce of drug users, 

Journal of studies of the sciences of Sharia and law, volume 45, issue 4, 

2018 . 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)8843 ) 
 

                                                                                                                                        

 A-Hana Jassim Al-Sabawi, divorce and its causes in the city of Mosul , a 

collection of conductive lights , Mosul Studies Center , No. 74 , August 

2013. 

 B-Beckir T . , Age And Education Differences In Marriages And Their 

Effects On Life Satisfaction , Journal Of Happiness Studies , Sues 3 , June 

2002 , P. 158 .          

 14-Farid Bakis, the phenomenon of divorce and its impact on women's 

mental health , psychosocial analysis , Maarif Journal , Faculty of 

Humanities and Social Sciences , Yahya fares University , Issue 14, 2013 . 

 15-Wafa bint Saeed bin Marhoon Al-Maamari, the reasons leading to 

divorce from the point of view of divorced men and women in Omani 

society , amarabak magazine , American-Arab Academy of Science and 

technology , Volume 6 , issue 19 , for the year 2015 . 

 16-Iraqi fact sheet, issue 3081 in 20 / 1 / 1986 . 

 18 -Huesman  K.  , Jones M. , Llc , Impacts' Likelihood Of Divorce , 

Baltimore , 2013 , P. 203 .     

 19-Salwa Abdul Hamid Ahmed Al-Khatib, divorce and its causes from the 

point of view of the Saudi man an analytical study of one of the files of the 

court of guarantee and marriage in Riyadh , Journal of King Saud 

University , Volume 5 , Issue 1 , for the year 1413 Ah 1993 ad . 

 20-Maher Maarouf Al-Naddaf, distinguishing defects between spouses and 

contemporary means of proving them – a Fiqh study in the Jordanian 

Personal Status Law No. 36 of 2010 , Journal of studies of the sciences of 

Sharia and Law , University of Jordan , Vol .46 , No. 1 , supplement 1 , 

2019. 

 22-  Mohammad amiri , ahmad khosravi , social consequence of infertility 

on families in iran , global journal of health science , Canadian center of 

science   and education , no . 31 , 2015 , p. 210 .  

 23-Aisha Mohammed Sidqi, the impact of chronic diseases on Married Life 

in Islamic jurisprudence, master's thesis G. M, Faculty of Graduate Studies , 

An – Najah National University , Nablus-Palestine , 2014 . 

 24-Abdullah Mohammed said Rababa, the causes of divorce and the 

proposed solutions to address them from the point of view of divorced men 

and women and Sharia judges in Jordan , Journal of the Faculty of 

Education , Al-Azhar University , No. 162 , Part IV , for the year 2015. 

 25  -Sarah  W. Whitton , Galena K. Rhoades , Effects Of Parental Divorce 

On Marital Commitment And Confidence ,  Howard , Boston , 2008 . 

 26 - David Lester , The Impact Of Unemployment On Marriage And 

Divorce , Journal Of Divorce And Remarriage , Vo.25 , Souse 3-4 , 

February 1996  .                                                          

 27-Ali Abdul Amir Sajit Al-Kaabi, Shaker Mahmoud ayalal al-Amiri, youth 

unemployment in Iraq for the year 2016 ( inequality and Spatial Analysis), 

Journal of geographical research, No. 27, for the year 2018. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)8844 ) 
 

                                                                                                                                        
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

         
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
                                  

                                                            
 


