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 :الممخص
إن ظاىرة الطبلق موضوع شائك التناول لخصوصية وحساسية المشاكل 
المتداخمة بو ولصعوبة الحصول عمى معمومات محايدة بصدده من طرفي 

بوسعو لتحقيق غايتو وىدفو المطموب. إن  النزاع حيث بذل الباحث كل ما
ازدياد حاالت الطبلق وارتفاع معدالتيا أصبحت سمة واضحة في العصر 
الحديث وفي أغمب المجتمعات المتقدمة منيا والنامية، إذ نشاىد تفكك األسر 
وانحراف األبناء عن الطريق الصحيح، كل ذلك انعكاس مباشر لعممية طبلق 

الباحث ىذا الموضوع ألىميتو من الناحية الوطنية الزوجين، ليذا اختار 
واإلنسانية وأكثرىا خطورة عمى التماسك المجتمعي خصوصًا عمى العوائل التي 
عاشت تجربة النزوح المريرة وما أفرزتو من مآسي ومعاناة ال يشعر بيا إال من 
كان وسط أىواليا وتموع بقساوة ظروفيا وتكبده خسائر مادية ومعنوية جراء 
ذلك. تعد دراستنا ىذه من الدراسات الوصفية الميدانية وقد اعتمد الباحث عمى 
منيج المسح االجتماعي عن طريق استخدام أداة االستبيان التي وزعت عمى 

( مطمق ومطمقة، إضافة الى اجراء ٓ٘ٔعينة من المبحوثين حجميا )
 المقاببلت الشخصية مع بعض االفراد من أصحاب العبلقة واالختصاص

 والشأن.
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Abstract: 

The phenomenon of divorce is a thorny issue because of 

the specificity and sensitivity of the problems involved in 

it, and the difficulty of obtaining neutral information 

regarding it from both parties to the conflict, as the 

researcher did everything possible to achieve his desired 

goal. The increase in divorce cases and their high rates 

have become a clear feature in the modern era and in most 

of the developed and developing societies, as we see the 

disintegration of families and the deviation of children 

from the right path. Societal cohesion, especially for 

families who have lived through the bitter experience of 

displacement, and the tragedies and suffering that resulted 

from it, which is not felt except in the midst of its horrors, 

and was harmed by the harsh conditions and material and 

moral losses as a result. Our study is one of the field 

descriptive studies, and the researcher relied on the social 

survey method by using the questionnaire tool that was 

distributed to a sample of the people who were searched 

for and their number (150) is absolute and absolute, in 

addition to conducting personal interviews with some 

individuals from the Customs And specialization..   
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 اطار الدراسة :المبحث األول 
 :melbo P ydutSمشكمة الدراسة : أوالا 

ونفسية تصيب  اجتماعيةإنسانية لؤلسر تصحبيا معاناة  ومأساةأصبح الطبلق مشكمة 
الزوجين واألطفال تنسحب آثارىا السمبية عمى السموك و التصرف البّلمسؤول ألحد أفراد 

الطبقي  االنحداروالجدير بالذكر أن الخبلفات الزوجية والفروقات الفردية في   األسرة،
 االقتصاديةإلى ذلك الظروف (ٔ)يضاف يمعبان بشكل حاد في عممية الطبلق، واالجتماعي

* وما رافقيا (ٕوالسياسية واألمنية التي الزمت العوائل خبلل فترة النزوح والحرب ضد داعش
من معاناه نفسّية أفرزىا العيش في المخيمات أو في أماكن ال تتوفر فييا أبسط مستمزمات 

 خصوصًا إذا كانت العائمة كبيرة العدد وفييا إناث وال الرعاية واألمان لئلنسان األنباري،
اإلنفاق  باستطاعتيمتستطيع حمياتين من ىذه البيئة الغريبة عمييم من جميع النواحي وليس 

ساعد ذلك عمى زواج القاصرات منين لعناصر غير مؤىمة لين وال يوجد تكافؤ فكري  عمييا،
ويضاف لذلك ُمخرجات الَحداثة والتطور التكنولوجي في اإلعبلم   وثقافي أو تحصيل دراسي،

ت التواصل اإلجتماعي ومشاىدة مسمسبلت فاضحة والعاب الكترونية غير أو عمى منصا
عندما ال ُيحَسن إستخداميا من ِقبل أحد الزوجين أو من كبلىما، ( البوبجي)مؤمنة كمعبة 

ومحصمتيا النيائية اإلنحراف أو الخيانة التي تؤدي إلى الطبلق الذي أخذت معدالتو 
ية في زيادة معدالت الطبلق في عموم محافظات بالصعود، حيث تشير اإلحصائيات الرسم

كانت  ٕٗٓٓبأن حاالت الطبلق لعام  ٜٕٔٓالعراق وأعمن مجمس القضاء األعمى عام 
 ٜٗ٘.ٙ٘ كانت، ٕٙٔٓحالو أما في عام  ٘ٙٗ.ٕ٘كانت  ٕ٘ٔٓوفي عام  حالو، ٜٛٙ.ٕٛ

في وكان إجمالي حاالت الطبلق . حالة الطبلق ٜٙ٘.ٖٚكانت  ٕٛٔٓوفي عام  حالة،
حالو، وفي  ٗٛٚ.ٙٔ٘حوالي  ٕٗٔٓلغاية  ٕٗٓٓعموم العراق خبلل السنوات الممتدة من 

حالة  ٖٛٛألف  ٖٕٙنفس الوقت كان مجموع حاالت الزواج لممدة ذاتيا بمغ مميونان و 
ن % ٕٓما يعني أن حوالي  زواج، حالة الطبلق  ٘ٗٔمن ىذه الزيجات إنتيت بالطبلق وا 

 .(ٖ)دقائق  ٓٔأي تحصل حالة طبلق كل  ق تكون بالساعة،حاالت طبل ٙتحدث يوميا أي 
لذا إىتّم عمماء اإلجتماع ورجال الدين واألطباء النفسيين في معالجة ىذه الظاىرة التي 
تعصف بالمجتمع وتيدد التماسك األسري من خبلل البحوث والدراسات وتنشيط دور الباحث 

العراقي واألنباري وخصوصًا الذي عاش  إنَّ معاناة المجتمع.  اإلجتماعي في ىذا المجال
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فرازاتيا  مأساة ومعاناة النزوح والتشريد من بيوتيم كان لو تداعيات خطيرة عمى كافة الصعد وا 
وىذا بدأ جميًا بصورة ادق وأوضح . واضحة عمى المستوى النفسي واإلجتماعي واإلقتصادي
وِجَدت ُمدمرة أو محروقة أو منيوبة بعد العودة إلى ديارىم ومدنيم ومساكنيم بعد النزوح التي 

ستنادًا إلى ما ورد آنفًا تعد إرتفاع حاالت الطبلق متغيرًا أساسيًا لمعديد من المشاكل  أغمبيا. وا 
وترك مقاعد الدراسة واليجرة خارج البمد لبعض األبناء واإلنحراف  األسرية كتفكك العائمة،

 .األخبلقي لدى البعض من متعاطي المخدرات
 :ySuy eehe yo ent melboأىمية الدراسة  ثانيا:

نعكاساتو عمى النسيج  تكُمن أىمية الدراسة في بروز موضوع مجتمعي لو تأثيره وا 
األسري، وخمق مشاكل معقدة عمى األفراد ومستقبميم ألن الطبلق  ينيي التماسك والدفء 

عمى ىذه الظاىرة المدمرة لذا توجب عمينا أن نسمط الضوء بقوة  والمودة بين العائمة الواحدة،
جتماعي لمحد منيا أو تقميل معدالتيا الن اىمية  لممستقبل وأن تكون رسالتنا كاشف عممي وا 
المرأة ودورىا المحوري في البناء التربوي وىي المبنة األولى في األساس المجتمعي وليا الدور 

دراستنا عمى معرفة كيفية المركب في المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والنفسّية، وستركز 
الحفاظ عمى إستقرار الزوجين مع أبنائيم والتي تعد مؤشرًا إيجابيًا بعد أن عاشوا معاناة النزوح 
والتيجير القسري عن مدنيم وقراىم بعيدًا عن مساكنيم األصمية في الرمادي بين الخيام أو 

من المتغيرات بعد العودة من ليذا سيتضمن بحثنا عمى العديد . ىياكل البناء في أطراف المدن
رتفاع معدالت الطبلق كظاىرة ممفتة لمنظر ليتسنى لمجيات ذات العبلقة لمتدخل  النزوح وا 

  والمعالجة بشكل قانوني لتأثيرىا السمبي عمى المجتمع األنباري.
 :oe ttee yo ont melbo أىداف الدراسة ثالثاا:

 -ييدف الباحث من إجراء ىذه الدراسة إلى معرفة االتي:  
 التعرف عمى الواقع المسؤول عن الطبلق بعد العودة من النزوح. -ٔ
اإلقتصادية : التعرف عمى االحوال والظروف التي مرت بيا األسر العائدة من النواحي -ٕ

 واإلجتماعية والنفسية والتعميمية.
 ق في النسيج األسري وتربية األبناء.التعرف عمى اآلثار التي يتركيا الطبل -ٖ
المساىمة في وضع الحمول والسياسات اليادفة ألصحاب الشأن والقرار لممعالجة  -ٗ

يجاد السبل اإلنسانية لمحد من إرتفاع معدالت الطبلق  . وا 
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 رابعاا: مفاىيم الدراسة ومصطمحاتيا
 : المتغير أوالا:

أن مفيوم المتغير ىو عكس الثابت أي أنو الشيء الذي  الُمتغير في اإلصطالح: -ٔ
يمكن أن يتغير وىكذا فالمتغير ىو الخاصية التي تأخذ قيم مختمفة لؤلفراد المختمفين في 

 .(ٗ)المجموعة
إّنو مفيوم تطبيقي لو أكثر من قيمو وذلك لتعدد أنواع  :التعريف اإلجرائي لمُمتغير -ٕ

النظريات العممية، أي لو خصائص ومفاىيم مرتبطة  المتغيرات في بناء الفرضيات وصياغة
 ذكر وانثى.: فمثبًل يأخذ متغير الجنس حالتين ىما.  بعضيا مع البعض اآلخر

  الزواج: ثانياا:
 : الزواج في االصطالح -8

بأنو ظاىرة إجتماعية معقدة يرجع اختبلف عناصره وصوره ونظمو بدرجة واضحة 
التعريف عمى كل المجتمعات التي تحدث فييا ىذه تصل إلى درجة التناقض، وينطبق ىذا 

بارة عن اتحاد رجل . أما عالم اإلجتماع  ادورد ويستر مارك* عرف الزواج بأنو ع(٘) الحالة
يعترف بو المجتمع عن طريق حفل خاص ونظام إجتماعي معروف إعبلنو  وامرأة إتحادً 

ينظم العبلقة الجنسية ضمن حدود فالزواج . وتكون ىذه العبلقة يعترف بيا القانون أيضاً 
 .(ٙ)وضوابط معينو ترتضييا شريعة المجتمع وتقاليده لحفظ سبلمة الزوجين

 التعريف اإلجرائي لمزواج:  -ٕ
ىو ارتباط مقّدس بين الزوج وزوجتو يعقد بموجب إجراء قانوني وشرعي خاص يتخممو 

في نظام أسري معروف إحتفال بييج لؤلسرتين يضمن ىذا الزواج حقوق وواجبات الطرفين 
جتماعية ألفرادىا، وتشجع األديان السماوية  لممجتمع لتحقيق حاجات بيولوجية وسكيولوجية وا 

وأغمب المتزوجين يدخمون القفص . جميعيا عمى الزواج إلشاعة روح المحبة واأللفة والمودة
 . الذىبي لمحياة الزوجية وىم يحممون شعور عاطفي إيجابي

 :yeSmuoاألسرة : ثالثاا 
 : األسرة في االصطبلح -ٔ

وتعرف االسرة إصطبلحًا بأنيا المؤسسة التربوية األولى التي يتمقى اإلنسان  فييا 
  األفكار والعادات والتقاليد اإلجتماعية أي بمثابة الوعاء الذي تتشكل داخل شخصية الطفل،
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في السن ليتمقاىا واألسرة ىي المكان المناسب الذي تطرح من خبللو آراء اآلباء والكبار 
وتعتبر  ويطبقيا الصغار وعمى مرِّ األيام  ينشئون عمى نفس النسق تقريبًا لمسموك الجمعي،

األسرة ىي أول مجموعة يعيش ويتعمم أفرادىا التفاعل مع اآلخرين ويشعرون باإلنتماء 
األشخاص ، ومن أىم تعريفات األسرة ىي لبرجس ولوك فيعرفيا بأنيا مجموعة من (ٚ)إلييا

يرتبطون معًا برابطة الزواج والدم أو التبني ويعيشون تحت سقٍف واحد ويتفاعمون وفقًا ألدوار 
 .(ٛ)إجتماعية محددة

 : التعريف اإلجرائي لؤلسرة -ٕ
األسرة ىي أصغر وحدة بنائية في نسيج المجتمع و تضمُّ الزوج والزوجة واألبناء 

ابة ويشتركون في األفراح واألحزان معًا كونيم والدم والقر  وتربطيم روابط المصير المشترك،
ويتحمل  يعيشون تحت سقف واحد ومتماسكون في ترابطيم وتأزرىم إتجاه المشاكل والصعاب،

ان  وباإلمكاناألبوين تربية األبناء وتنظيم سموكيم وتوفير العيش المبلئم لجميع أفراد األسرة 
فإذا كان البناء ناجحًا وقويًا  ا ىي االسرة،نقول ان المبنة االولى لتأسيس المجتمعات ورقيي

ذا كان األساس البنائي ضعيفًا ىشًا فنتيجتو السقوط  يكون المجتمع معافى ومتماسك وا 
 . والتخمف واإلنحدار

 :emry itالطالق : رابعاا 
 :الطالق في الشرع .8

نياء العبلقة الزوجية بأحد ثبلثة أمور صريحًا بالّمفظ  -:بمثابة حل رابطة الزواج وا 
 . (ٜ)كان أو كناية أو بالكتابة أو باإلشارة عند إستحالة النطق  كاألخرس

 :الطالق في االصطالح .2
. والطبلق ىو إنياء العبلقة (ٓٔ)يعرف بأنو حل قيد النكاح أو حل عقدة التزويج فقط

الزوجية في الحال والمال بمعنى أنَّ الطبلق يرفع أحكام قيد الزواج الصحيح ويمنع من 
 .(ٔٔ)راره وبذلك يكون حل الرابطة الزوجية الصحيحة بمفظ مخصوص أو ما يقوم مقاموإستم

 :التعريف اإلجرائي لمطبلق .ٖ
يحصل الطبلق عندما يشتد الخبلف بين الزوج والزوجة إلى أن َتِصل األمور إلى 

وال يحدث الطبلق بين ليمة وضحاىا بل تسبقُو إحداث وجدال .  مرحمة ال يمكن إحتوائيا
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ومن الناحية اإلجتماعية يحصل إنقطاع لمرابطة الزوجية وموت التفاعبلت  وِخصام طويل،
 العضوية ويكون الطرفان أحرار في إقامة عبلقات زوجية جديدة.

 :emeuueitStheخامسا: النزوح 
 :النزوح في اإلصطالح .ٔ

إلى مغادرة  اضطرواالنازحون ىم أشخاص أو مجموعات من األفراد ُأجبروا أو 
منازليم ومقر إقامتيم األصمية لتجنب اآلثار السمبية لمنزاع المسمح وحاالت العنف والصراع 

 .(ٕٔ)الطائفي والعرقي
ويعدُّ النزوح مشكمة َيصُعب التعامل معيا من قبل أغمب النازحين وىذا األمر يتطمب 

 .(ٖٔ)بمؤسسات المجتمع المدني وىيئات األمم المتحدة االستعانة
 :التعريف اإلجرائي لمنزوح .2

ُيعتبر األفراد الذين تركوا منازليم ومدنيم قسرًا خشية من األذى والدمار الذي تحدثو 
وىذه الظاىرة موجودة  النزاعات والصراعات المسمحة التي ترافقيا أعمال تخريب وسمب وقتل،

ومذىبية  قديمًا تحصل في العديد من المجتمعات التي تواجو مشكبلت عنصرية وطائفية
داخميا وتكون ُمخرجات ىذه األفعال سمبيًا عمى الواقع اإلنساني واإلجتماعي واإلقتصادي 

 .والنفسي ويحصل النزوح عمى شكل موجات بشرية أو انفرادًا كأشخاص
 نماذج مختاره من دراسات سابقة :الثانيالمبحث 

 أوال: الدراسات العراقية:
دراسة باسم عبد العزيز عمر العثمان وسعد عكموش نجم الصميخي  .ٔ

 كميو اآلداب، ٖٕٔٓالخصائص اإلجتماعية لحاالت الطبلق في محافظة البصرة لعام )
 .(ٗٔ)(جامعو البصرة

يشير الباحثان في ىذه الدراسة إلى أن سبلمة األسرة وتكوينيا أىمية واسعة في 
تران بين الزوج وزوجتو فقد حصمت متغيرات إجتماعية عمى المجتمع وال تقوم إاّل في حالة اإلق

 . واقع البصرة ساىمت في إزدياد حاالت الطبلق خصوصًا في السنوات األخيرة
وال يخفى عمى الجميع أن التغيرات في الخصائص اإلجتماعية تصاحبو تغيير في 

العراقي بوجو عام عمى المجتمع  ٖٕٓٓالنظام االسري، إنَّ التحديثات التي طرأت بعد عام 
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والمجتمع البصري بشكل خاص لذلك فان الخصائص اإلجتماعية في ىذه الدراسة يمكن أن 
 . تعطي صوره واضحة لحاالت الطبلق الواقعة من إجراء المتغيرات اإلجتماعية

 :أىداف الدراسة
 :ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن

معدالت الطبلق وبالتالي ماىي المتغيرات اإلجتماعية المؤثرة في زيادة  - أ
 .تأثيرىا عمى البناء األسري

ىل تتباين حاالت الطبلق ما بين الوحدات اإلدارية لممحافظة تبعًا لممتغيرات   - ب
 .اإلجتماعية

 : منيج الدراسة
تم اإلعتماد عمى منيج المسح اإلجتماعي واستخدم الباحثان مجموعة من األساليب 

ئم طبيعة موضوع البحث والظروف المحيطة بو، وقد اإلحصائية لجمع البيانات والتي تبل
وتحقيقًا لذلك تم . إستعان الباحثان  بإستمارة اإلستبانة من أجل الحصول عمى معمومات دقيقة
ومن  (حالة ٖٗ٘) عمل نموذج اإلستبانة وتم توزيعيا عمى عّينة عشوائية بمغ  تعدادىا

ومعامل التوافق  (Chi-Square)بع كاي الوسائل اإلحصائية التي تخدم الباحثان إستخدام مر 
(Contingency Coefficientوالقيمة التائية ). 

 :نتائج الدراسة
 :                            ومن أىم نتائج الدراسة ىي

 تعد ظاىرة الطبلق ظاىرة عالمية أصبحت مخاطرىا تسود كل دول العالم. .أ 
حاالت الطبلق حسب عائدية السكن وعمى مستوى البصرة فقط جاءت عائدية السكن  .ب 
جاءت في ( اإليجار)أما حاالت السكن في بيوت  %٘.ٖٙبالمرتبة األولى بنسبة ( ممك)

فيما بمغت عائدية التجاوز وآخرى في المرتبة الثالثة وكانت % ٜ.ٕٔالمرتبة الثانية بنسبة 
 %. ٙ.ٗٔنسبتيا 

سة إلى أن طريقة الزواج في مجتمع الدراسة جاءت عن طريق األىل توصمت الدرا .ج 
 %. ٜ.ٗٗواألقارب حيث شكمت ىذه الزيجة 

 .%ٜٖأما الزواج بالطرق األخرى كانت نسبتيا  .د 
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 :الدراسة العربية:ثانياا 
الطبلق في المجتمع الحضري الجزائري عواممو آثاره ) دراسة مسعودة كسال .ٔ

 .(٘ٔ)(ٜٗٛٔدراسة ميدانية عام 
من أجل التحكم في مسارىا  رّكزت الدراسة عمى ظاىرة الطبلق واآلثار المترتبة عمييا،

إعتمدت الدراسة عمى دراسات تاريخية بمختمف أنواعيا والتي ليا  والحد من آثارىا الوخيمة،
 .صمة في موضوع الطبلق
 :أىداف الدراسة

 .وغير المطمقاتىدفت الدراسة عمى التعرف عن الفروق بين النساء المطمقات  .أ 
 .مدى تأثير المشكبلت الزواج قبل حدوث الطبلق .ب 
 . الحد من اآلثار السمبية عمى بقية أفراد األسرة .ج 

 : منيجية الدراسة
إستعممت الباحثة مجموعة من المناىج التي تبلئم طبيعة الموضوع والطرق المحيطة 

عتمدت عمى المنيج التاريخي وتحميل المضمون، بيا، وأخذت بنظر  رن،تحميل المقا وا 
، أما عّينة الدراسة فقد كانت االستبانةاإلعتبار المبلحظة المباشرة والمقابمة المنظمة، إستمارة 

طريقة العينة بداًل من طريقة الحصر الشامل لمجتمع البحث ككل، كما وقع االختيار عمى 
ائر ِممن تتراوح حالة من المطمقات في مدينة الجز ( ٓٙ)العينة العشوائية البسيطة تمثمت في 

 . سنة ٓٗ-ٜٔأعمارىم ما بين 
 :نتائج الدراسة

 :ومن أىم نتائج الدراسة ىي
سنة حيث تقدر  ٜٕ-ٕ٘أعمى نسبة لفئات سن المطمقات المبحوثات تتمثل في فئة  - أ

 %.ٖٗ.ٖٖنسبتو 
نَّ كانت أغمبيا لم  - ب إنَّ مدة زواج ىذه العينة بصفة عامة ال يتجاوز األربعة سنوات وا 

 %.ٖٖ،ٖٕتُدم إاّل سنة واحدة بنسبة 
سكن المبحوثات مع أىل الزوج وما يترتب عميو من تدخل في حياة الزوجين العامة   - ت

 والخاصة وباألخص من طرف الحماة.
 .ف األولياء ألبنائيم المقبمين عمى الزواجاإلختيارات الزوجية غير المناسبة من طر  - ث
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 ثالثاا الدراسة األجنبية:
دراسة دروينكا سكوت والموسومة )قانون الطبلق وتكوين األسرة في الواليات  .ٔ

 .(ٙٔ)(ٕٗٓٓالمتحدة االمريكية 
في أمريكا وكان ىدفيا اإلجابة عن سؤال )ىل إنَّ  ًٕٗٓٓأجريت ىذه الدراسة عام 

في تكوين األسرة( ومعرفة مدى أبعاد قوانين الطبلق في إرتفاع معدالت قوانين الطبلق تؤثر 
الطبلق والتفكك األسري، إعتمدت الدراسة عمى منيجية التحميل اإلجتماعي وكانت عّينة 

( شخصًا موزعين عمى محامين ورجال قانون وبعض األسر لمعرفة آراءىم ٖٓ٘البحث )
 وتأثيرىا عمى األسرة. وتحميميا في ضوء القوانين الخاصة بالطبلق

 -نتائج الدراسة:
 طبيعة قانون الطبلق يجعل من مشكمة الطبلق أكثر وقوعًا. .أ 
 إنَّ تأثير قانون الطبلق يكون واضحًا عمى السموك اإلنجابي لؤلسرة. .ب 
تتزايد معدالت الطبلق كمما كان ىناك إنخفاض في الوضع االقتصادي وكمما  .ج 

 انخفضت الضرائب بحق المطمقين.
 األدلة بأن الطبلق ضاٌر جدًا بالنسبة لمكثير من النساء.تثبت  .د 

 المبحث الثالث: اإلطار المنيجي لمدراسة
:بما ان دراستنا من الدراسات الوصفية Type of Studyأواًل: نوع الدراسة  

التي تستيدف الوصفي الكيفي والكمي لظاىرة الطبلق من خبلل جمع البيانات واستخدام 
من حيث التحديد والدقة، ومن المبلحظ بأن اغمب الدراسات الحالية وأكثرىا األدوات المعروفة 
. لذا يجب عمى الباحث الذي يستخدم المنيج الوصفي ان يقوم بتحديد (ٚٔ)تطبيقًا ىي الوصفية

أىدافو ومفاىيم دراستو وتوضيح أدواتو المستخدمة ومجاالتيا الداللية في جمع البيانات 
 .(ٛٔ)ميميا وبعد ذلك يكتب النتائج والتوصياتوتفريقيا وتصنيفيا ثم تح
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ان المنيج المستخدم في دراستنا ىذه : Method of Studyثانياا: منيج الدراسة 
ىو )المسح االجتماعي( لمبلئمتو طبيعة الظاىرة المدروسة، أي بأخذ عينة من خبلل اختيار 

. (ٜٔ)تجري عمييم الدراسةعدد من المبحوثين الذي يمثمون المجتمع بخصائصو األساسية ثم 
وىذا المنيج يستخدم بشكل واسع في البحوث والدراسات االجتماعية كونو يصمح لمقارنة 

 .(22)الظواىر في مجتمع واحد مع مجتمعات أخرى وبتواريخ مختمفة
ويعد بحثنا من الدراسات الوصفية كونو إستخدم الصيغة التي استيدفت  

في مدينة الرمادي بعد العودة من النزوح بإعتبارىا  الوصف الكمي والكيفي لمشكمة الطبلق
 .(ٕٔ)تغطي جميع الجوانب التطبيقية قياسًا مع المناىج األخرى

 :Study Toolsثالثاا: أدوات الدراسة 
ونعني بالمقابمة ىو الحوار الذي يدور بين الباحث  :Interviewالمقابمة  -ٔ
المعمومات والبيانات المطموب . أو اشخاص آخرين ألجل الحصول عمى (ٕٕ)والمبحوث

يجاد  استخداميا في البحث العممي أو االستعانة بيا لمعرفة الحقيقة وتشخيص الخمل وا 
  .(ٖٕ)المعالجة

ليذا اعتمد الباحث عمى المقابمة الشخصية لؤلفراد من مجتمع البحث والدراسة وقام 
المفظي ومبلحظة شعور ومعاناة بتوجيو األسئمة ليم ومن ثم تثبيت اجابتيم بدقة مع التفاعل 

 .(ٕٗ)البعض مما عاشوا مأساة الطبلق، وىذه الطريقة بمثابة وسيمة شفافة لموصول الى الحقيقة
ورقة االستبانة ىي أداة لجمع البيانات وتعد  :Questionnaireاإلستبيان  -ٕ

ريقة من اكثر الوسائل شيوعًا في الدراسات االجتماعية خصوصًا في البحوث المسحية، إن ط
تصميم االستمارة ىو جزء أساسي من خطوات الوصول لنتائج المشكمة، وأي خمل فييا 

. تحتوي عادة من صفحة او عدة صفحات تتضمن (ٕ٘)فسيؤدي الى نتائج خاطئة ومضممة
. بعضيا مغمقة وأخرى مفتوحة تشمل حقائق وأخرى تتعمق بالمواقف (ٕٙ)مجموعة من األسئمة

عامة وأخرى خاصة، رغم ذلك فإن األستبيان ال يمكنو تمبية جميع واآلراء والبعض منيا أسئمة 
أغراض الباحث دون ان يجري التركيز فيو عمى أسئمة محددة تخص ما يتعمق بموضوع 

. ويكون لممبحوث حرية اإلجابة وعدم التدخل في اختياراتو أو التأثير عميو، وينبغي (ٕٚ)بحثو
 . (ٕٛ)اضح في الداللةان يكون االستبيان غير غامض في المعنى وو 
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لذا عمى الباحث ان يرتب اسئمتو ويحدد موضوعو لخدمة اىداف الدراسة، وأن يرسل 
استمارات االستبيان ألفراد عينتو باليد او من خبلل البريد او عن طريق فريق عممو المساعد 

عادتيا اليو تطيع الباحث . إن ىذه التقنية المباشرة التي يس(ٜٕ)تمييدًا إلتمام اإلجابة عمييا وا 
الحصول عمى النتائج والبيانات الكمية لغرض إيجاد معامبلت إحصائية تُفيدُه في اجراء 

 .(ٖٓ)المقارنات البلزمة
 اختبار ثبات االستبيان

 النتيجة الداللة االرتباط العدد عينة الثبات الثبات
الثبات االول 

 يوم 82وبعد 
مجموعة افراد من 
العينة موزعين بشكل 

 عشوائي

يوجد ارتباط  2822 28888 85
ايجابي قوي دال 

 احصائياا 
 

:العينة بمثابة إيجاد عناصر ومفردات Sample Designرابعاا: عينة الدراسة 
تنطبق عمييا خصائص الظاىرة، أي انعكاس لنموذج المجتمع األصمي، وبذلك يعوض 

في محيطنا الباحث عن دراستو المجتمع بأسره، خاصة في موضوع كالطبلق وحساسيتو 
العشائري والمحافظ. تكون عممية الضبط والدقة لمظاىرة المراد دراستيا من أىم عوامل النجاح 
إذ ان البيانات والمعمومات التي يتحكم بيا الباحث خبلل تحديد إسموب المنيج العممي لمشكمة 

مطمقات في . ليذا اعتمدنا عمى اختيار عينة عشوائية عمدية من المطمقين وال(ٖٔ)قيد الدراسة
( مطمق ومطمقة وكانت ٓ٘ٔمدينة الرمادي ضّمت معظم مناطقيا السكنية إذ بمغ عددىم )

العينة ممثمة لمجتمع البحث وتتطابق مع الصفات األساسية التي اعتمد عمييا الباحث كونيا 
 تتناسب مع أىداف وأغراض الدراسة.

لعينة العشوائية القصدية( .ومن اجل تحقيق اليدف المنشود قام الباحث باعتماد )ا    
كونيا تخدم محاور البحث ، لما تتوفر بيا من مميزات واقعيو في الميدان ، وليذه العينة عدة 
مسميات منيا  الغرضية أو العمدية أو اليادفة ،أذ تستخدم لقصد معين أو لغرض يراد معرفتو 

 ( ٕٖ) .عمى أساس قصدي لتحقيق غايات الدراسة
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:عند القيام بأي دراسة ميدانية يجب ان تكون Field of Studyخامساا: مجاالت الدراسة 
 ىناك ثالث مجاالت أساسية فييا وىي:

 ويقصد بذلك المطمقين والمطمقات في مدينة الرمادي. المجال البشري: -ٔ
إن المقصود بيذا ىو المنطقة الجغرافية أي المكان المحدد الذي  المجال المكاني: -ٕ

و الدراسة وىي مناطق ومحبلت مدينة الرمادي )التأميم، الخمسة كيمو، الحوز، جرت ب
 الممعب، محكمة األحوال الشخصية في الرمادي، جزيرة الرمادي )البوفراج، البوذياب((.

ونعني بو تحديد الوقت والفترة التي استغرقيا مدة الدراسة ومستمزمات  المجال الزماني: -ٖ
 -جمع البيانات وقد امتدت:

 ٕٕٓٓ:ٕ:ٓٔولغاية  ٜٕٔٓ:ٓٔ:ٕ٘الجانب النظري: من تاريخ 
 ٕٕٓٓ :ٙ: ٙولغاية   ٕٕٓٓ:ٕ:٘ٔالجانب الميداني: من تاريخ 

 المبحث الرابع: الطالق والمتغيرات الناتجة عنو
 :لمحة تاريخية عن الطالق

. َعَرف العالم منذ القدم مسألة الطبلق كمشكمة إجتماعية وجدت منذ أن وجد الزواج
نحبلل األسرة من  وبما أن الباحث يتناول ىذه الظاىرة التي تؤدي نتائجيا إلى تفكك المجتمع وا 

ليذا يتعين عمينا البحث ِبُعمق في  خبلل المؤشرات البيانية الواضحة في إرتفاع معدالتو،
جوانب ىذه المشكمة ومنذ بدايتيا والتعرف عمى التشريعات واإلجراءات القانونية خبلل ُحقب 

متفاوتة والمجتمعات مختمفة ليتسنى لنا تسميط الضوء بشكل عممي عمى مراحل تاريخية زمنية 
 .مرت بيا المجتمعات اإلنسانية

ولكن لم يتم التوسع بو  فالعراق منذ العيد السومري َعَرف الطبلق وثبَّتو في تشريعاتو،
جراءات القاسية أو التشجيع عميو حفاظًا عمى تماسك المجتمع وتأمين حقوق الزوجة ضدَّ اإل

وىي أقدم شريعة عراقية في العيد السومري عمى ( أورنمو)وذكرت شريعة  ،(ٖٖ)من قبل الزوج
حماية المرأة وضمان حقوقيا المادية في حالة طبلقيا وعمى الرجل الذي طمَّق زوجتو األصمية 

دفع نصف عميو أن ي أما إذا كانت زوجتو أرممة قبل زواجو منيا،* (أن يدفع منًا من الفّضة
إذا أعطت  المنًا من الفّضة وعرف الطبلق أيضًا لدى العراقيون قبل ظيور مسّمة حمورابي،

أما األبناء فقد وضعت ليم حماية .  (ٖٗ)الرجل حق الطبلق والمرأة فقط ضمان حّقيا المادي
وال يجوز لؤلب المطالبة بيم إاّل في حالة  خاصة عند الطبلق ويبقون مع أميم حتى بموغيم،
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، فمسّمة حمورابي نّصت في إحدى مواّدىا عمى حق الزوجة الطبلق إذا ثبت (ٖ٘)واج األمز 
كذلك عمى  تكرار خروج الزوج من بيتو وقيامو بأعمال تقّمل من قيمتو وسمعتو وسمعة زوجتو،

 .(ٖٙ)الزوجة أن تحافظ عمى شرفيا وسمعتيا
طمِّق زوجتو بإرادتو كان الطبلق قبل اإلسبلم مباحًا من غير قيد يمكن لمرجل أن يُ 

، كما إنَّ (ٖٚ) ُكثرة إنجاب اإلناث عدم تدبيرىا لشؤون البيت، ُعقم المرأة،: ولعّدة أسباب منيا
شعار الجيات المسؤولة في ذلك الوقت، في وادي الرافدين والزوج  الطبلق ال يجري دون عمم وا 
ويذكر . عصر السبلالتيتحّتم عميو إتباع اإلجراءات والخطوات القانونية في الطبلق منذ 

المصمح أوركاجين قد منع الحكام والوزراء من إستبلم الضرائب الباىظة التي كانت تفرض 
إذ كشفت الدراسات األنثروبولوجية وكذلك عمماء . (ٖٛ)عمى الرجل الذي يريد أن ُيطمِّق زوجتو

ينما يتعذر اإلجتماع بأن ظاىرة الطبلق مشكمة قديمة في المجتمع وكان الرجل يمجأ إليو ح
أما بالنسبة لممصريين القدماء خصوصًا في العيد الفرعوني .(ٜٖ)اإلستمرار في الحياة الزوجية

 .(ٓٗ)فيم أول من وضع نظام لمطبلق وسمحوا بو ولكن بشروط مشددة وبو مصاعب عديدة
إكتشف عمماء اآلثار إذ  حين ثبتوا قواعد ونصوص إجرائية تنظم تشريعات الزواج،

مة تؤكد عمى أن عصمة الطبلق في تمك الفترة بيد الرجل وىذا ما نشره عمى وثيقة قدي
ان  (ٔٗ).مستندًا عمى ما وجده بين حفريات يرجع تاريخيا لؤلسرة الرابعة( فيتشر)البروفيسور

الرجل المصري ينظر إلى الزواج كيدف لسعادتو واستقرار حياتو أما نظرتو لمطبلق فإنو شرُّ 
الحاجة الممحة إليو حيث يتعذر اإلنسجام والتآلف بين الزوجين كبير قد إستخدمو إذا دعت 

وكذلك ىناك أسباب ُأخرى  وُيصبح من الصعب العيش معًا فالطبلق يعني نياية ىذه العبلقة،
لمطبلق لدى المصريين القدماء مثل الِزنا والعقم والعيوب البدنية لجسم المرأة ولدى الرجل 

فسر مصطمح الطبلق كاألبعاد واإلىمال واليجر وعندما المصري القديم كممات ليا داللة ت
ويضيف الزوج المصري القديم بعد طبلق زوجتو  (ٕٗ).تقرن بكممة الزوجة فيي تعني الطبلق

فيقوم بتسميميا وثيقة الطبلق تؤكد حريتيا وتثبت وقوع ( إتخذي لنفسك زوجًا آخر)شفاىًا بقولو 
 . (ٖٗ)الطبلق ويعطييا الحق بالزواج مرة ُأخرى

وىناك إجراءات تؤدي إلى إنياء العبلقة الزوجية يمجأ إلييا الزوج في المجتمع 
المصري القديم وىي َىجر الزوجة وما يترتب عمى ذلك من حرمان وقطع التواصل واإللتزامات 

ليذا إىتّم الفراعنة لتنظيم شؤون األسرة بإدخال قواعد معينة  (ٗٗ).المثّبتة في عقود الزواج
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 لرجل والمرأة جّراء أعمال مخّمة كالخيانة الزوجية أو سوء المعاشرة أو العقم،تضّمن حقوق ا
فإذا ما طمق الزوج إمراتو بدون سبب أو مبرر معقول يقتنع بو أصحاب الشأن َفعميِو أن ُيقدم 

 .(٘ٗ)ليا تعويضًا ماليًا أو ماديًا عما لحق بيا من أذى أو ضرر جّراء سوء إستخدام ىذا الحق
وأخذ منيا ما دفعو  ق لدى األغريق فقد ُأعطى الرجل سمطة تطميق زوجتو،اّما الطبل
ألّنو تم عن طريق الشراء لذا كان لو الحق في إتخاذ ىذا القرار ولو حرية  ليا في زواجيما،
 (ٙٗ).رغم ذلك فإن الطبلق كان نادرًا وال يأتي إاّل في حالتي الِزنا أو الُعقم التنازل عّما يممك،

ن حقِّ المرأة أن تطمب الطبلق إذا رَغَبت وعمييا أن تتقدم إلى القاضي بطمبيا وبالمقابل فم
وتتم الموافقة في حالة جنون زوجيا وىجرُه ليا ألن الضرر بالغ في زوجيا ويفضل أن تحضر 

مما يدفع ببعض األزواج أن ُيراقب الموقف وحين وصوليا إلى  الزوجة بنفسيا أمام القاضي،
رغم أن التشريع الروماني الذي  (ٚٗ).إلى بيتو ليمنعيا من تقديم الطمبباب القاضي يحمميا 

أقرَّ مبدأ الطبلق وأعطى لمزوجة الحق في ذلك ولكن بصورة مقّيدة وتمزميا بتقديم أسباب 
 اليجر، قسوة في التعامل،ال تعدد الزوجات، الجذام، المرض العقمي،: موجبة لمطبلق مثل

 .(ٛٗ)العجز الجنسي
نفصال أما اليند وا لسيبلن فكانت الديانات والمعتقدات كثيرة كالبرىمية والبوذية وا 

الزوجين كان معروفًا لدييم وكان لممرأة حق طمب الطبلق بل ىي كانت تخرج زوجيا من 
وىذا أثر من آثار النظام األموي  البيت وتحل العقدة التي تجمعيم وفق الُعرف السائد آنذاك،

حيث كان براىمة اليند .(ٜٗ)الذي كان النسب فيو لؤلم بوصفيا عمود العائمة و خيمتيم 
يسمحون لمرجل أن يتزوج بإمراة ثانية و ينفصل عن األولى ويترك مسكنيا وىذا التصرف 

طبلق في عصمة أّما عند البوذيين فكان ال أشبو بالنظام الكاثوليكي في اإلنفصال الجسدي،
الرجل أو باتفاق الطرفين ويمكن أن ُيطمِّق زوجتو بأن يقول ليا أنِت سيئة كأن تمؤل المسكن 

ال يحق لممرأة أن تيجر زوجيا حتى لو كان ( مانو)دخان أو تثرثر بالكبلم، وفي شريعة
 .(ٓ٘)مريضًا بالجنون والشمل

ذا وضعت أحد ثمار جوز وفي مقاطعة نيبال في اليند بإمكان الزوجة تطميق زوجيا إ
 اليند تحت وسادتو في غرفة منامِو، وفي مقاطعة سيام أيضًا ال يجوز الطبلق إاّل لمرة واحدة،

أما في اليونان فقد . إذا أراد الرجل أن يتخمص من زوجتو عميو أن يبيعيا إذا وجد من يشترييا
تابو الصادر عام ذكر الدكتور مصطفى الخشاب أستاذ اإلجتماع في جامعة القاىرة في ك
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الفيمسوف أفبلطون بأن الطبلق  واعتبرهكما  بأن اليونان عرفوا الطبلق ولكنيم كرىوه، ٜٚ٘ٔ
الزوجة التي ال تمد بعد  ( إنَّ مجمة األزىر)وجاء بحث لؤلستاذ محمد فريد وجدي  ظاىرة شاّذة،

عند  . أما الطبلق(ٔ٘) زواجيا لمدة عشر سنين إنفسخ عقدىا عن زوجيا وحصل الطبلق
الرجل أن ُيطمِّق زوجتو بكممة  باستطاعةأي  اليابانيين يكون إجراؤىم مثل مجتمعات الشرق،

 واختمفكما . (ٕ٘)ويقتصر زواج الرجل إذا كان من عاّمة الشعب بامرأة واحدة واحدة،
فطائفو الييود الرّبانيون أعطى الحق لمزوج  المشرعون الييود حول األسباب المحتمة لمطبلق،

مطمق أي بسبب أو بدونو وال يشترط موافقة الزوجة عمى ذلك وحرموىا من حق طمب بشكل 
أما طائفة القراؤون فقيدوه وجعموه لعذر شرعي فقط . الطبلق حتى ولو زنى عمييا زوجيا

 .(ٖ٘)ويحدده القاضي
لمنساء الييوديات جعمت حاخامات الييود يتحركون إدخال  االحتجاجلكن صيحات  

حق الطبلق ( برلمان الييود)وُأعطي الكنيسة  ممكنة في قانون الطبلق،بعض التعديبلت ال
ويعتبر الطبلق في بعض حاالتو عقوبة عمى ما يتمبس . لمزوجة عند إثبات حجة أو دليل لذلك

بِو الزوج أو الزوجة في حين أن تشريع حالو الطبلق جاءت لتكون وسيمة أخيرة لحل المشاكل 
ّراء ذلك سمح لممرأة الييودية طمب الطبلق في حال توفر أي ومن ج. (ٗ٘)والمعاناة الزوجية

 :سبب من األسباب السبعة التي مازال يعمل بيا القانون لحد االن وىي
 .عدم القدرة عمى مضاجعة الزوجة .8
 .تغيير الدين  .2
شتياره بذلك إسراف الزوج بالفجور،  .3  .والفساد وا 
 .اإلمتناع عن اإلنفاق عمى الزوجة  .4
 الببلد.ىروب الزوجة من  .5
 .سوء معاممة الزوجة بإستمرار  .6
 .أو ممارسة عمبًل أو تجارة محرمة إصابة الزوج بمرض خبيث،  .7

ونستدل من ذلك أن الطبلق في الشريعة الييودية نظام قائم لم توضع لو قيود في 
 .(٘٘)بل تم وضع القيود والمحددات من قبل مجاميع بشرية كتابيم المقدس،

 -:وصياغة لفظوِ  انواع الطبلق حسب وقوعو \



 االنسانيةجملة جامعة االنبار للعلوم 

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)ٕٖٚٚ ) 
 

وىو ذلك الطبلق الذي يممك بِو الزوج مراجعة مطمقتو  -:الطالق الرجعي .ٔ
. (ٙ٘)ترجع المرأة إلى زوجيا كما كانت دون الحاجة إلى عقد ومير جديدينف خبلل فترة عدتيا،
ىو ما جاز لمزوج مراجعة "من قانون األحوال الشخصّية العراقي ( ٔ:ٖٛ)إذ نّصت المادة 

وىذا ىو األصل في ". عدتيا منو بدون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت بو الطبلق زوجتو أثناء
ويعرف ىذا الطبلق  الطبلق إن وقوعو ألول مرة يعد رجعيًا ما لم يكن مكّمبًل لمطمقات الثبلث،

بأن الحياة الزوجية ال تنتيي مالم تمضي العدة دون مراجعة الزوج لمطمقتو وىنا يثبت الطبلق 
 . (ٚ٘)ويكون بائناً 

ىناك بعض الشروط الشرعية واإلجتماعية المتعارف عمييا في ىذا النوع من الطبلق 
وحصول المراجعة تكون  عدم ترك الزوجة لبيتيا لكي يسيل مراجعتيا من قبل زوجيا،: وىي

إن كان كبلمًا أو فعبًل كما ال يجوز لمزوجة المطمقة المطالبة بميرىا المؤجل  بأي طريقة داّلة،
ن تمت المراجعة تعود الحياة الزوجية كما  ن إنقضاء عّدتيا دون مراجعة الزوج ليا،إاّل حي وا 

ِلَك كانت سابقًا دون أي شيء يذكر إستنادًا لقول اهلل عز وجل  َوُبُعوَلُتُينَّ َأَحقُّ ِبَردِِّىنَّ ِفي ذََٰ
ِإْن َأَراُدوا ِإْصبَلًحا

(٘ٛ). 
 :وىما ويقسم ىذا الطبلق إلى نوعين: الطبلق البائن .ٕ
وبموجبو يمكن أن تستأنف الحياة الزوجية بين الرجل : البائن بينونة صغرى - أ

طبلق الخمع وطبلق : ويقع في ثبلث مواقع (ٜ٘)ومطّمقتو بشرط أن يكون بعقد ومير جديدين
غير المدخول بيا والطبلق األخير ىو أن ُيطمِّق الزوج إمرأتو طبلقًا رجعيًا ثم ال يراجعيا إاّل 

وتصبح ىنا الزوجة في كل األحوال أجنبية عن زوجيا ويشترط في  مّدة عدتيا،بعد إنقضاء 
 .(ٓٙ)عودتيا إليو أن يجدد العقد والمير وأن تعود راضية غير مكرىة

يحصل ىذا الطبلق عندما ُيطمِّق الزوج زوجتو ثبلثًا : البائن بينونة كبرى - ب
ويزيل بذلك الممك والحل معًا وىو مثل الطبلق البائن بينونة صغرى بإستثناء . (ٔٙ)متفرقات 

إنقاص عدد الطمقات وال يجوز لمرجل أن يراجع مطّمقتو حتى تنِكح زوجًا غيره لقولو سبحانو 
ن ىذا الزواج وأن يكو . (ٕٙ) َفِإن َطمََّقَيا َفبَل َتِحلُّ َلُو ِمن َبْعُد َحتَّىَٰ تَنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ وتعالى 

وبعد إنتياء مّدة عدتيا يمكن أن  شرعيًا صحيحًا تتم بو الخموة والدخول ثم الطبلق منو،
 .(ٖٙ)يتزوجيا بعد ذلك زواجًا جديداً 
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وىو ذلك اإلجراء الذي تطمبو الزوجة لمطبلق ويقبمو الزوج : الطبلق الخمعي .ٖ
الزوج شيئًا من المال أو إعطاء  ،(ٗٙ)عن طريق أن تتنازل المرأة عن بعض أو كل حقوقيا

حيث  أي إزالة النكاح مقابل عوض مالي أو مادي، يتفقان عميو ويرضى بموجبو عمى طبلقيا،
ُرشد في كتابو بداية المجتيد الخمع بذل المرأة العوض مقابل  ابنعرفو العالم العربي 

 .(٘ٙ)طبلقيا
ُىنَّ ِلَباٌس وىذا ما يسمى بالفراق خمعًا إذ ذكر اهلل سبحانو وتعالى في محكم التنزيل 

 .(ٙٙ) َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباٌس َلُينَّ 
 المبحث الخامس: التحديات اإلنسانية التي تعرضت ليا األسر األنبارية النازحة

واجو النازحون من محافظة األنبار التي سيطر تنظيم  اواًل: التحّدي اإلجتماعي:
جتياز محنتيا بمفردىم ألنيا  داعش عمى مدنيم مأساة إنسانية ومعاناة كبيرة ال يمكن تحمميا وا 
ميمة مركبة من نقل النساء واألطفال وتحميل بعض الموازم المعيشية الضرورية إن سمح بيا 

حتواء الظرف والوقت وىذه أول عممية تحدي تواجي يم لغاية الوصول لممناطق اآلمنة وا 
المخاطر المحتممة في طريقيم عمى أقل تقدير، ألن طبيعة األحداث تحتاج إلى إجراءات 

 .(ٚٙ)فورية لئلغاثة واإليواء وتييئة األماكن والمستمزمات اليومية إلدامة زخم الحياة
عون واإلسناد في مجال إذ كان لممؤسسات الدولية والحكومة العراقية دورًا في تقديم ال

يصال التيار الكيربائي لبعض مخيمات النزوح  الخدمات اإلنسانية مثل توفير الماء والغذاء وا 
. كما يشكل عنصر التطوع ومساعدة النازحين من (ٛٙ)ومساعدتيم في تقديم األغطية والخيام

لمدنية ويعكس قبل منظمات المجتمع المدني تمثل بادرة إنسانية طيبة في بناء جسور الثقة ا
المسؤولية والدور الذي تمعبو تمك الجيات التطوعية دون إنتظار أجرًا نقديًا أو مقابل مادي 
ومصمحة نفعية بل كان شعور إرادي تقوم بو منظمة خيرية إلغاثة من يحتاج المساعدة وبذلك 
ذا أعطت صورة جميمة وناصعة لقيم التكافل اإلجتماعي التي عمى أساسيا إنبثقت مثل ىك

 .(ٜٙ)منظمات ذات النفع العام
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ثانيًا: التحدي االقتصادي:إنَّ ما يترتب عمى عممية النزوح من أعباء إقتصادية 
زدياد البطالة،  ونفقات مالية يتحمميا أفراد األسرة جميعًا في ظل فقدان العمل ومصدر العيش وا 

صة عمل مناسبة حتى وىذا ما يثير القمق لمعوز المادي ويجعل اإلضطرار ىدفًا لمبحث عن فر 
ن كانت ال تتناسب مع المؤىل العممي أو الكفاءة البدنية وبالتالي تؤثر ىذه الحاالت عمى  وا 
الظروف التي يحأول الناس الحصول عمييا لتحسين حالتيم المعاشية وتوفير الِسمع والخدمات 

شباع الحاجات اإلنسانية خصوصًا لؤلطفال ليتجنب أو يقمل الضغوط الواقعة  من معاناة وا 
النزوح والمتطمبات الواجب توفيرىا في الحد األدنى ىي الطعام والمأوى والممبس إذ يتأثر 

 .(ٓٚ)العامل اإلقتصادي بشكل مباشر بالظروف الطبيعية العامة في المجتمع
نخفض مستوى الخدمات  إذ كمما زاد عدد النازحين زادت حّدة األزمات اإلقتصادية وا 

بأعداد الوافدين من النازحين الذين شّكموا ثُقل مضاف عمى الُبنى  بسبب الزيادة المفاجئة
ن البيئة المياجر إلييا النازحون يعتبروىم غرباء وال يمنحونيم  التحتية لممجتمع المضيف، وا 
فرصة عمل بسيولة وىذا عامل مباشر لضعف حالتيم اإلقتصادية مما أدى إلى تفكك بعض 

 .(ٔٚ)األسر النازحة
دد النازحين يقابل ذلك زيادة في سّكان المناطق المضيفة مما يولد وكمما إرتفع ع

ضغطًا إقتصاديًا أدت بالنتيجة الى زيادة القوة المنتجة وىذا بدوره يؤدي إلى خفض األجور 
رتفاع أسعار العقارات  .(ٕٚ)وزيادة في معدالت اإليجارات وا 

 ثالثاا: التحدي الصّحي والنفسي:
والرفاه اإلجتماعي يكّونان السعادة ألي إنسان يعيش عمى كوكب إن السبلمة الصحّية 

األرض وىذا ال يمكن توّفره إاّل في بيئة مستقرة ينعم أفرادىا باليدوء واألمان ولدييم القوة 
الشرائية الدائمة وجميع ذلك ىو حقًا من حقوق اإلنسان الذي َكِفَمتو جميع الشرائع والقوانين 

الحروب واألزمات والنزاعات تختمف الحالة ويسيطر الموت والدمار  الدولية. إاّل في حاالت
والخوف والرعب وما يؤثر عمى صّحة وسبلمة األفراد وخمق حالة من الضغط النفسي والتوتر 
العصبي ألن إفرازات القتال ينتج عنيا تشتت األسر وفقدان األبناء وتدمر الممتمكات 

، وىذا ما حصل في (ٖٚ)ثل ىكذا أجواء مجيولالشخصّية والعامة ويصبح المستقبل في م
بعض المدن العراقية ونزوح المبليين من الناس إلى محافظات ودول ُأخرى حفاظًا عمى 
أرواحيم من القتل أو الخطف عمى أيدي المسمحين والعصابات المنظمة، يضاف إلى ذلك 
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طّياتيا القمق لدى المخاطر والظروف المحيطة في التنقل من محل إلى آخر والتي تحمل بين 
النساء واألطفال وكبار السن الذين ىم بحاجة إلى الرعاية والخدمات الصحّية والوقائية بقصد 
تحصينيم من األمراض وما يؤكده الباحثون في العموم الصحّية واإلجتماعية إنَّ النزوح يؤثر 

كأبة واإلنعزال والقسم بشكل مباشر عمى الحالة النفسّية إذ يتعرض الكثير من األفراد لحاالت ال
اآلخر يكون عرضة لؤلمراض الجمدية والتنفسية ألن األجواء التي يعيشون بيا ال تتوفر فييا 

 .(ٗٚ)الشروط الصحّية كالمخيمات أو المدارس
جّراء دخول العصابات اإلرىابية إلى  -:رابعًا: التحديات التي واجيت المسيرة التعميمية

سبب بنزوح الكثير من العوائل إلى مناطق ومحافظات ُأخرى بعض المحافظات العراقية مما ت
بعيدة عن منطقة الصراع، وقد تأثرت العممية التربوية من إغبلق أغمب المدارس وتعرض 
كوادرىا الى ترك وظائفيم مما ساىم في ترّدي الحضور لممدرسة من قبل الطمبة وأصبح الدوام 

تنظيم داعش فرصو غياب سمطة القانون وأجيزة  ، وفي وىكذا أجواء مضطربة إستغلَّ (٘ٚ)شكمياً 
وقام بفتح دورات تدريبية إلستخدام السبلح . الدولة في كسب الطمبة في الترىيب والترغيب

ومن جّراء ذلك نزح ما تبقى من طمبة مدارس الرمادي . (ٙٚ)إلرتكاب جرائم قتل بإسم الدين
ا التنظيم اإلرىابي واإلبتعاد عن وباقي مدن محافظة األنبار خشية إنزالقيم في عمميات ىذ

وأظيرت نتائج المسح الذي قامت في . (ٚٚ)األعمال القتالية التي تفّشت بين فئات المجتمع
وتشير % ٙ.ٕٔوزارة التخطيط بالنسبة لمنازحين الذين لم يمتحقوا أصبل بالتعميم فيم يشكمون 

النازحين الذين تركوا أما % ٚ.ٚمقارنة بنسبة الذكور % ٗ.ٚٔنسبة اإلناث وىي األعمى 
% ٛ.ٛوىنا تقمص الفارق بين الجنسين فالذكور يشّكمون % ٕ.ٛالتعميم بسبب النزوح كانت 

 .(ٛٚ)%٘.ٚواإلناث 
 ظاىرة الطالق في مدينة الرمادي ودالالتيا اإلجتماعية:

إنَّ من أىم المشاكل التي تؤثر عمى النسق المجتمعي ىي زيادة حاالت الطبلق كونيا 
ن أي اىتزاز في عبلقات ىذا البناء سيؤثر حتمًا عمى مرتبطة إر  تباطًا وثيقًا بالنسيج األسري وا 

إن اىتمام الباحثين والمختصين في عمم اإلجتماع واألسرة وعمم النفس . (ٜٚ)مرتكزات المجتمع
اإلجتماعي وما نتج عن بحوثيم ودراساتيم بما يتعمق بظاىرة الطبلق ما ىو إاّل دليبًل عمى أن 
ىناك مشكمة وأزمة إنسانية تتعرض لو المجتمعات بصورة عامة ليذا جرى اإلىتمام بالموضوع 

يا عبلقة حياتية بالفرد من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية لتشابك مخرجاتو بعوامل ل
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وخبلل متابعتي . ٕٗٔٓوالسياسية خصوصًا في سنوات ما بعد النزوح والتيجير منتصف عام 
الميدانية لموضوع بحثي في محكمة األحوال الشخصية في مدينة الرمادي وجدُت أعداد كبيرة 

كونين صغيرات بالسن كذلك نساء ورجال ينتظرون عرض من الفتيات مع أولياء أمورىم 
يجاد الوسيمة القانونية لطريقة المعالجة فأما  حالتيم امام قاضي المحكمة لمنظر في مشاكميم وا 

عادة المياه إلى مجارييا بين الزوجين، كما وأن البنات صغيرات العمر  الطبلق أو الصمح وا 
ت المحاكم لطمب الطبلق والسبب ىو عدم أكثر الموجودات في ساحا( سنة ٛٔأي دون )

إستطاعتين التكيف مع الحياة الزوجية واستيعاب المسؤولية الممقاة عمييم من واجبات وأعمال 
وعدم وجود أرضية لمتفاىم وسوء التصرف في بعض المواقف لفقدانين الخبرة في  منزلية،

والذي يعمل في محكمة  ماعييناالجتالتعامل مع األحداث الزوجية وعند سؤالي ألحد الباحثين 
بأن الظروف التي مرت بيا المحافظة : الرمادي حول ىذا الزخم الكبير من المراجعين أجابني

والسيما في الوضع اإلقتصادي وعدم توفر فرص عمل لمشباب كذلك المتغيرات التي حدثت 
النازحة من  في المحافظة خبلل فترة داعش وما رافقيا من أحداث ألقت بظبلليا عمى األسر

والبعض  خبلل التسييل واإلسراع في زواج الفتيات دون بموغين لمتخمص من مسؤوليتين،
ناىيك عن اإلستخدام السيء لشبكات  ليس لديو اإلمكانية المالية لتوفير مستمزماتيم المعروفة،

 التواصل اإلجتماعي ومواقعو المتنوعة كذلك ما تروجو بعض القنوات الفضائية من مسمسبلت
 .وبرامج تخدش الحياء وال تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا

حاالت الزواج والطبلق في محافظة األنبار لمسنوات (: يوضح ٔ)جدول ال
(ٕٜٓٔ،ٕٓٔٛ،ٕٓٔٚ) 

 السنة

 حاالت الطالق حاالت الزواج

عقود الزواج 
 في المحكمة

تصديق عقود 
زواج واقعة 
 خارج المحكمة

طالق حاالت 
تجرييا 
 المحكمة

حاالت طالق 
بدعوة تقدم إلى 

 المحكمة
ٕٓٔٚ ٔٚ.ٕٙٔ ٖ.ٜٙٙ ٔ.ٜٕٓ ٔ.٘٘ٓ 
ٕٓٔٛ ٔٗ.ٕٚٔ ٕ.٘ٓٗ ٔ.ٖٛ٘ ٔ.ٕٔٓ 
ٕٜٓٔ ٔٚ.ٓٔٓ ٔ.ٖٜٙ ٕ.ٖٓٚ ٔ.ٖٓٛ 
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ن بعض األزواج انصبغ بتيمة داعش مما دفع أىل الزوجة بأخذىا وطمب الطبلق  وا 
حصل معيا خبلف في فترة النزوح مع اىل الزوج في المحكمة ويضاف لذلك بأن ىناك أسر 

أو الزوجة وبعضيا وقع نزاع عشائري بينيم مما إستوجب سحب النساء من أزواجين وطمب 
كل ما تقدم من مؤشرات وأسباب أدت إلى إرتفاع معدالت  الطبلق حال عودتيم من النزوح،

 .الطبلق
ت الطبلق في عام وتشير إحصائيات مجمس القضاء األعمى العراقي بأن معدال

. (ٓٛ)حالة طبلق( ٕٛٓ.ٕ٘) ٕٗٔٓحالة بينما كانت في عام ( ٜٗ٘.ٙ٘)قد بمغت  ٕٙٔٓ
وىذه إشارة لوجود إرتفاع لمعدالت الطبلق منذ بداية أزمة النزوح، وتشير كل الحقائق بأن 
ظاىرة الطبلق برزت بشكل لم يسبق لو مثيل في تاريخ العراق الحديث في ظل تفاقم المأساة 

 واعبله ،(ٔٛ)لتي كان لممرأة منيا القسم الكبيرة من المعاناة والفقر والمتاعب الصحّية والنفسيةا
جدواًل مفصبًل لحاالت الزواج والطبلق في محافظة األنبار لمسنوات 

(ٕٜٓٔ،ٕٓٔٛ،ٕٓٔٚ)(ٕٛ): 
 المبحث الساس: النتائج والتوصيات المقترحة لمدراسة

 نتائج الدراسة:
عمى النزوح من مدنيا وبيوتيا جراء العمميات العسكرية ودخول  أجبرت غالبية األسرة -8

مما تسبب بفقدان غالبية  ٕٗٔٓتنظيمات إرىابية إلييا وحدوث أعمال عنف وقتال عام 
السكان ألمبلكيم وأعماليم وىي مصدر رزقيم خصوصًا من ذوي الدخل المحدود وأصحاب 

 األعمال الحرة والكسبة.
بعض األفراد ألمراض ومشاكل صحية نتيجة الضغوط  أثبت نتائج الدراسة بتعرض -2

النفسية وسوء التغذية إضافة لمتموث البيئي جراء الحروب وعدم تكيفيم مع الواقع الجديد في 
 النزوح إلختبلف الطبيعة المجتمعية.

بينت نتائج الدراسة بأن ىناك متغيرات إجتماعية في العبلقات بين فترة ما قبل النزوح  -3
أثر عمى طبيعة التماسك المجتمعي إلنشغال البعض في أمور الحياة التي  وما بعده مما

عقدتيا ظروف المرحمة والبحث عن وسائل تعيد ليم ما فقدوه من أشياء ولوازم لترتيب حالتيم 
 االقتصادية وتوفير ما ينقصيم من أثاث وحاجيات.
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المرجوة خصوصًا  توصمت نتائج الدراسة بأن الزواج المبكر لو مساوئ أكثر من فائدتو -4
ألعمار صغيرة السن، وىذا يعني بأن الفارق العمري يمعب دورًا رئيسيًا لنشوء الخبلفات 
الزوجية بسبب قمة الخبرة والتجربة الحياتية وعدم النضج النفسي واإلكتمال الفسيولوجي 

 لمشخصية، وسوء إختيار الشريك المناسب.
تردي الحالة المعيشية وعدم توفر أغمب حاالت الطبلق يعود لمعامل االقتصادي و  -5

 وسائل الراحة والخدمات جراء الفقر والبطالة وعدم توفر السكن المناسب.
إزدياد حاالت الطبلق لدى أصحاب التعميم والثقافة المحدودة مما يجعميم يتصرفون  -6

يجاد حل  بتسرع وبدون وعي عقبلني عند حدوث مشكمة ممكن عبلجيا بالتريث واليدوء وا 
حجميا، عكس الذين لدييم مؤىبلت عممية وثقافية عالية، وىذا يدل عمى وجود عبلقة مناسب ي

 إرتباطية عكسية ودالة إحصائيًا بين المستوى التعميمي والثقافي والطبلق.
العقم والمرض والعجز الجنسي ثبلثي مدمر لمحياة الزوجية مما يسبب اإلحباط  -7

األطفال والمعاشرة من أركان السعادة والود  واإلنطواء وعدم الثقة بالمستقبل لمزوجين كون
 األسري.

تدخل األىل بحياة الزوجين بشكل سمبي عامل مساعد لعممية الطبلق حيث ىناك  -8
بعض األبناء يخضعون ألوامر ونصائح الوالدين وينفذون ما يطمب منيم خصوصًا إذا كانوا 

عالتيم في تربية مشاركين بالسكن معيم ويستفادون من مساعداتيم في المصروف وال معيشة وا 
 األطفال ورعايتيم.

أثر إستخدام الياتف النقال والدخول والمشاركة في شبكات التواصل االجتماعي  -9
وحدوث عبلقات غير نظيفة ومشبوىة تؤدي الى إىمال أحد الزوجين لشريك حياتو وعدم تمبية 

 رغباتو الزوجية مما يسيل عممية الخيانة الزوجية وتدمير األسرة.
شير بعض الدالئل بأن مدمني المخدرات والمسكرات ومن يستخدمون العنف ت -82

واالضطياد ضد اآلخر ال يمكنيم أن يتحمموا مسؤولية األسرة وتمبية متطمباتيا اليومية 
حتياجاتيا الضرورية مما يجعميم مقصرين إتجاه زوجاتيم وأبنائيم في أحيان كثيرة.  وا 

امرأة أخرى لبدء حياة جديدة لينعم باليدوء  لجوء قسم من المطمقين الى الزواج من -88
والراحة بعيدًا عن المشاكل السابقة آخذًا بنظر اإلعتبار تجربتو الفاشمة األولى ومستفاد من 

 دروسيا.
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اما المطمقات فحظيا وفرصتيا ليست مثل الرجل حيث تدور حوليا الشبيات ويتأخر في 
تؤثر عمى أخواتيا عند التقدم لخطبتين  الغالب من يتقدم ليا بالزواج، وفي بعض األحيان

 لمزواج من قبل اآلخرين.
ان وجود األطفال وطول عمر الزواج عوامل تقمل من الطبلق ألن خمق األسس  -82

اإلرتباطية تبدأ من تربية األبناء والعشرة الحسنة ودوام الصفاء وخمق األجواء التفاىمية تدوم 
 الحياة الزوجية.

أغمب المطمقين بأن عممية الطبلق ىو الحل الوحيد  توصمنا الى ىدف مشترك لدى -83
والنيائي لمتخمص من المشاكل واألزمات المستمرة بينيما، حيث ال يمكن التخمص من التوتر 
والعصبية مادام المصدر أي )الزوج والزوجة( فالحياة ال تنيتي بالطبلق حسب رأييم، بل ىي 

حقق ىدف الدراسة األساسي من موضوعو صفحة أو درس متغير في السموك اإلنساني. وىنا ت
 المتغيرات االجتماعية وزيادة حاالت الطبلق.

 التوصيات والمقترحات
نجاز معامبلت التعويض المالي لممواطنين  -8 حث دوائر الدولة المعنية عمى متابعة وا 

كمال نواقصيم  المتضررين والعائدين من النزوح ليتسنى ليم إصبلح ما تبقى من ممتمكاتيم وا 
 تي سببتيا المعارك والنزوح لغرض اإلندماج مع المجتمع.ال
عمى األبناء من الشباب والشابات التريث في إختيار شريك الحياة ويجب عمى األىل  -2

مراعاة العمر والتوافق والقواسم المشتركة بين الطرفين وعدم المجوء الى األجبار واإلكراه 
 واإلنسجام في الميول واإلتجاىات ىو معيار الزواج.بالزواج بل الرغبة المتبادلة والتفاىم 

إعداد ورش عمل وبرامج توعوية ىادفة تقوم بيا مؤسسات الدولة كالعمل والشؤون  -3
االجتماعية أو وسائل اإلعبلم والتربية والتعميم ىدفيا نشر الوعي واإلرشاد األسري وعمل 

والواجبات الزوجية الممقاة عمى عاتق  دورات لؤلفراد المقبمين عمى الزواج بغية افياميم الحقوق
كل منيم يديرىا خبراء في عمم االجتماع والنفس والشريعة والطب واإلقتصاد ورجال دين 

 لترصين العبلقات الزوجية واألسرية الحميمة عمى أساس المودة والرحمة.
نقترح انشاء مراكز استشارية لمصحة النفسية واإلجتماعية لتقديم العون والمشورة  -4

لمراغبين من النساء والرجال عند حدوث مشكمة او أزمة بين الزوجين، وليكن مكانو في محاكم 
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األحوال الشخصية او الرعاية االجتماعية إليجاد أرضية مشتركة لمحوار بين المختصمين او 
 المختمفين من األزواج.

التأكيد عمى إجراءات الفحوص المختبرية في دوائر الصحة لمكشف المبكر عن  -5
األمراض والسبلمة النفسية والعقم لكل الراغبين بالزواج، ونقترح عدم إجراء عقد القران في 
المحكمة بدون ابراز وثيقة صحية تثبت السبلمة والمياقة البدنية، بحيث يكون الطرفين عمى 

 بينة من الوضع الصحي لآلخر.
ون السن القانوني، تفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة ضد التعسف والزوج د -6

 ومحاسبة من يجري عقود زواج مخالفة لمقانون خارج اطار المحكمة.
عطاء فسحة من الوقت لغرض  -7 كذلك بالنسبة إلجراءات الطبلق يجب التروي وا 

التفكير بالمصالحة بين الزوجين المختمفين، وعمى المشتكي تقديم الدالئل الثبوتية والقرائن 
منو امام المحكمة وعمى القاضي ان يبرز دوره العدلي بيذا الدامغة التي تدين المشتكى 

عطاء فرصة لمتراضي واإلحالة لمباحث االجتماعي  الجانب ويوظف خبرتو في المعالجة وا 
 لترطيب األجواء.

 :االحاالت
                                                 

 
فششي سششوريا والعششراق مختصششر الدولششة االسششبلمية فششي  ٕٗٔٓتنظششيم إرىششابي بششرز بشششكل كبيششر عششام ( داعششش* )(ٕ)

 العراق والشام.
 . ٜٕٔٓاحصائيات الزواج والطبلق عام  مجمس القضاء األعمى العراقي، (ٖ)
 .ٖٕص ، ٕٔٔٓ،سوريا ، دمشق، دار صفحات لمطباعة والنشر، عمم النفس التجريبي، عمي عوده محمد (ٗ)
، ٕٗٔٓ، ،االردن-عمشششان، دار المسشششيرة لمنشششر والتوزيشششع، عمشششم اإلجتمششاع العشششائمي، بيششاء الشششدين خميششل تركيشششة (٘)

 .ٛٓٔص
درس  ٜٖٜٔفشششي مدينشششة ىمسشششنكي تشششوفي عشششام  ٕٙٛٔ* ادورد ويسشششتر مشششارك، عشششالم إجتمشششاع فمنشششدي ولشششد عشششام 

 مواضيع عديدة من بينيا التزواج الخارجي، يعمل في كمية لندن لبلقتصاد.
سششوريا،  ومؤسسششة رسششبلن لمطباعششة والنشششر والتوزيششع دمشششق، ، دارومشششكبلت الششزواج ، الطششبلقنششدى ذبيششان (ٙ)ٙ

 .ٔٔص، ٜٕٓٓ
 .ٕٜص ، ٕٔٔٓ، ،االردنية عمان ، الجامعةعمم اإلجتماع التربوي، إبراىيم عبد اهلل ناصر (ٚ)
 .ٙٔٔص ، ٕٛٓٓ، األردن، عمان، دار الشرق لمنشر والتوزيع، عمم إجتماع التربية، عبد اهلل الرشدان (ٛ)
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، اإلسششكندرية، والتوزيششعدار اإليمششان لمطبششع والنشششر ، الواضششح فششي أحكششام الطششبلق، طششارق بششن أنششور آل سششالم (ٜ)

 .ٜص،ٕٗٓٓ،مصر
-طنطشا ،دار الضشياء لمطباعشة والنششر ،الجشامع فشي أحكشام الطشبلق وفقيشو وأدلتشو، عمرو عبشد المشنعم سشميم (ٓٔ)

 . ٜص،ٕٓٓٓ، مصر
قسشم العمشوم ، رسشالة ماجسشتير منششورة، أسباب إنتشار الطبلق فشي مدينشة تقشرت الجزائريشة، الشعوبي فضيمة (ٔٔ)

 .ٚص ،ٖٕٔٓ،الجزائر-جامعة قاصدي مرباح ورقمة، ية العموم اإلجتماعية واإلنسانيةكم، اإلجتماعية
 .ٗص، ٕٛٔٓالعراق،  بعثونشرة المنظمة الدولية لميجرة، ، وكالة األمم المتحدة (ٕٔ)
ميدانيشششة لمششششكبلت نشششازحي  دراسشششة-ظشششاىرة النشششزوح فشششي العشششراق، سشششميرة حسشششن عطيشششة ونبشششراس طشششو خمشششاس (ٖٔ)

، ٖٗالمجمشد/، ٘مجمة أبحشاث البصشرة لمعمشوم اإلنسشانية العشدد/، ٕٙٔٓمحافظة نينوى الى محافظة ميسان لعام 
 .ٕٗص، ٕٚٔٓ

، ٘ٗ/المجمد، مجمة الخميج العربي، بحث منشور، عبد العزيز عمر عثمان وسعد عكموش نجم الصميخي (ٗٔ)
 .ٕٚٔٓ(، ٖ،ٗ)العدد

دراسششة ميدانيششة حششول عّينششة مششن ( عواممششو آثششاره) الطششبلق فششي المجتمششع الحضششري الجزائششري، مسششعودة كسششال (٘ٔ)
معيشد العمشوم ، جامعشة الجزائشر، رسشالة لنيشل دبمشوم الدراسشات المتعمقشة، المطمقات في الوسط الحضشري الجزائشري

 .ٜٗٛٔاالجتماعية عام 
 –، جامعشة نيويششورك ٕٔدروينكشا سشكوت، قشانون الطشبلق وتكشوين األسششرة، مجمشة االقتصشاد والسشكان، العشدد/ (ٙٔ)

 .ٖٓ٘-٘ٛٗ، صٕٛٓٓأمريكا، 
 .ٕٓ، صٕٓٓالعراق، -ناىدة عبد الكريم حافظ، مناىج البحث العممي، بغداد (ٚٔ)
 .ٖٔ، صٜٓٛٔمصر،  عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، مكتبة الوىبة، القاىرة، (ٛٔ)
 .ٚ٘-ٙ٘جبر مجيد حميد، مصدر سبق ذكره، ص (ٜٔ)

(20) Weber.m Theory of social and Economic organization, New York, free press, 
1969, p29. 

 .ٕٔناىدة عبد الكريم حافظ، مصدر سبق ذكره، ص (ٕٔ)
، ٕٙٔٓلجامعية، جامعة حمب، سوريا، كمال دشمي، منيجية البحث العممي، مديرية الكتب والمطبوعات ا (ٕٕ)

 .ٖٜص
احسان محمد الحسن وعبد المنعم الحسيني، طرق البحث االجتماعي، مديرية دار الكتب لمطباعة  (ٖٕ)

 .ٜٚٔ، صٕٜٛٔوالنشر، جامعة الموصل، العراق، 
 .عبد الغني عماد، البحث العممي  (ٕٗ)

(25)  Bidhan Acharya, Questionnaire Design, University Grants Commission Nepal, 
2010, p.2. 
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، مطبعة جامعة صبلح الدين، العراق، ٕمحمد أزىر سعيد السماك وآخرون، أصول البحث العممي، ط (ٕٙ)

 .ٔٙ، صٜٙٛٔ
، ٕٔٔٓلبنان،  –ة، بيروت احسان محمد الحسن، األسس العممية لمناىج البحث االجتماعي، دار الطميع (ٕٚ)

 .٘ٙص
، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر، ٗإبراىيم بختي، الدليل المنيجي إلعداد البحوث العممية، ط (ٕٛ)

 .ٙٛ، صٕ٘ٔٓ
فوزي عبد اهلل العكش، البحث العممي، المناىج واإلجراءات، مطبعة العين الحديثة، دولة االمارات،  (ٜٕ)

 .ٕٓٔ، صٜٙٛٔ
(30) Angers Maurice, Initiation Pratique ala methodologie, Alger: Casbah 
University, 1997, p.60. 
(31)  Madge, J, The Toois of Social science, Long mangrgroup, London, 1976, 
p.213. 

، ٕٚٓٓعبد الغني عماد، منيجية البحث في عمم االجتماع، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت لبنان،  (ٕٖ)
 . ٗ٘ص

مدى سمطان االرادة في الطبلق في ششريعة السشماء وقشانون األرض خشبلل أربعشة  مصطفى إبراىيم الزلمي، (ٖٖ)
 .ٗٔص ،ٜٗٛٔالعراق،-بغداد دار المرتضى، آالف سنة،

 .رطمين من الفضة= مّنا من الفضة * 
 .ٕٓص مصدر سبق ذكره، عائدة سالم محمد الجنابي، (ٖٗ)
جامعششة  كميششة اآلداب، رسششالة ماجسششتير، المششرأة ودورىششا ومكانتيششا فششي وادي الرافششدين، ثممششا سششتيان عقششراوي، (ٖ٘)

 .٘٘ٔص ،ٖٜٜٔ بغداد،
الثششاني، دار الكتششب لمطباعششة مششوجز التششاريخ الحضششاري، الجششزء  العششراق فششي التششاريخ القششديم، عششامر سششميمان، (ٖٙ)

 .٘٘ٔص  ،ٖٜٜٔ العراق،-والنشر، الموصل
المششششششكبلت اإلجتماعيشششششة، مطشششششابع التعمشششششيم العشششششالي، جامعشششششة  معشششششن خميشششششل عمشششششر وعبشششششد المطيشششششف العشششششاني، (ٖٚ)

 .ٕٓٛ، صٜٜٔٔالموصل،
 .ٖٕعائدة سالم محمد الجنابي، مصدر سبق ذكره، ص (ٖٛ)
 .ٗٔعمر رضا كحالة، مصدر سبق ذكره، ص (ٜٖ)
 .ٜٓٗ، صٜٙٙٔمصر، القاىرة، دار المعرفة، الزواج والطبلق في جميع األديان، عبد اهلل المراغي، (ٓٗ)
 .ٜٙٔ، ص ٜ٘ٚٔمصر، القاىرة، دار المعارف، عادات الزواج وشعائره، أحمد الشناوي، (ٔٗ)
ليث أحمد محمود، ظاىرة الطبلق وتداعياتو اإلجتماعية، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة الموصل،  (ٕٗ)

 .ٔ٘، صٖٕٔٓ
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 .ٕٗالمصدر السابق، ص عائده سالم محمد الجنابي، (ٖٗ)
 مصشر،-القشاىرة مطشابع المجمشس األعمشى لآلثشار، الزواج والطبلق في مصر القديمشة، تحفة أحمد حندوسة، (ٗٗ)

 .ٚٛ، صٖٕٓٓ
 العششراق،-مطبعششة جامعششة بغششداد عمششم إجتمششاع العائمششة، وصششبيح عبششد المششنعم أحمششد، مميحششو عششوني القصششير، (٘ٗ)

 .٘ٓٗ، صٜٗٛٔ
، ٜٚٙٔ مصششر،-القششاىرة الييئششة العامششة لمكتششب، الطششبلق فششي الشششريعة اإلسششبلمية والقششانون، أحمششد الغنششدور، (ٙٗ)

 .ٕٔص 
 .ٖٗالمصدر السابق، ص  أحمد الغندور، (ٚٗ)
 . ٘ٓٗالمصدر السابق، ص : مميحو عوني القصير وصبيح عبد المنعم أحمد (ٛٗ)
 .ٖٖٕ، ص ٕٗٓٓ مصر، القاىرة، مكتبة وىبة، ،ٙمشكبلت األسرة، ج  عطية صقر، (ٜٗ)
 .ٔ٘مصدر سبق ذكره، ص  ليث أحمد محمود، (ٓ٘)
 .ٖٕٗمصدر سبق ذكره، ص  عطية صقر، (ٔ٘)
 .ٗٚ٘مصدر سبق ذكره، ص  عبد اهلل المراغي، (ٕ٘)
 مصششر،-القششاىرة دار الفكششر العربششي، نظششام الششزواج فششي الشششرائع الييوديششة والمسششيحية، محمششد شششكري سششرور، (ٖ٘)

 .ٕٕٚ، صٜٜٚٔ
دار المعششارف  ترجمششة مششراد قششرج، شششعار الخضششر فششي األحكششام الشششرعية اإلسششرائيمية لمقششرائين، إلياىششد شششيامي، (ٗ٘)

 .ٖٗٔ، ص ٜٚٛٔ مصر،-القاىرة لمطباعة والنشر،
-القششاىرة دار الوفششاء لمطباعششة والنشششر، المششرأة فششي الييوديششة والمسششيحية واإلسششبلم، زكششي السششيد ابششو غضششبو، (٘٘)

 .ٕٓٔ، صٖٕٓٓ مصر،
مجمشة  ظشاىرة الطشبلق بشين القشانون والششريعة اإلسشبلمية والواقشع االجتمشاعي، ستار نوري العبودي وآخشرون، (ٙ٘)

 .ٜ، صٕٛٔٓ العراق،-جامعة بابل ،ٔ/العدد ،ٛ/المجمد مركز بابل لمدراسات االنسانية،
منششششورات وزارة  األسشششرة والمجتمششع العربششي بشششين الشششريعة اإلسشششبلمية والقششانون، محمششد عبششد الفتشششاح الشششياوي، (ٚ٘)

 .ٜٚص ،ٕٜٙٔ ،مصر-الثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة
 .ٕٕٛاآلية  سورة البقرة، القرآن الكريم، (ٛ٘)
 .ٕٙص سبق ذكره،مصدر  عائدة سالم محمد الجنابي، (ٜ٘)
 .ٙ٘ص  مصدر سبق ذكره، شرقي نسرين، (ٓٙ)
 العشراق،-بغشداد دار األمشل لمطباعشة والنششر، قانون األحوال الشخصشية وتعديبلتشو، الوجيز، أحمد الكبيسي، (ٔٙ)

 .٘ٗٔص ،ٕٙٓٓ
 .ٖٕٓاآلية  سورة البقرة، القرآن الكريم، (ٕٙ)
 .٘ٔٔص  مصدر سبق ذكره، إليام عفيفي، (ٖٙ)
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 .٘ٗٔص  ،ٜٙ٘ٔ مصر،-القاىرة  دار المعارف الجامعية، األسرة والمجتمع، عمي عبد الواحد وافي، (ٗٙ)

(65) www.bouizer.net, 2013/1/9 
 .ٚٛٔاآلية  سورة البقرة، القرآن الكريم، (ٙٙ)
 .ٖ٘ٔخالد: إسماعيل وعمي يوسف وآخرون، مصدر سبق ذكره، ص (ٚٙ)
العشراق، -محمد أحمد برواري، دور منظمات المجتمع المشدني فشي التنميشة اإلجتماعيشة، مطبعشة زانشا، دىشوك (ٛٙ)

 .ٜٗ-ٛٗ، صٕٚٓٓ
حسششن محمششد سششبلمة السششيد، العبلقششة بششين الدولششة والمجتمششع المششدني فششي مصششر، المكتبششة المصششرية لمطباعششة  (ٜٙ)

 .ٜٕ٘، صٕٙٓٓوالنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر 
ح ششششبيب محمشششد عمشششي، البوجشششواري دراسشششة إنثروبولوجيشششة إجتماعيشششة لقريشششة فشششي صشششبلح الشششدين، رسشششالة صشششال (ٓٚ)

 .ٕٖ، صٕٗٓٓجامعة بغداد، -ماجستير، كمية اآلداب
فخشششري صشششبري عبشششاس، دراسشششة تحميميشششة لمعوائشششل المرتبطشششة بالتفكيشششك األسشششري لمعائمشششة العراقيشششة بعشششد احشششداث  (ٔٚ)

 .ٕٓٚ، صٕٕٔٓلتربية األساسية، جامعة ديالى، ، كمية أ٘ٔ، مجمة الفتح، العدد/ٖٕٓٓ
واحده حمو ويس نصر اهلل، اليجرة الخارجية وأثرىا في بناء األسشرة ووظائفيشا، رسشالة ماجسشتير، قسشم عمشم  (ٕٚ)

 .ٙٗٔ، صٕ٘ٓٓجامعة بغداد،  –كمية اآلداب  –اإلجتماع 
 .ٕٙٚوديان ياسين عبير، مصدر سبق ذكره، ص  (ٖٚ)
، التماسك االجتماعي في المجتمع األنباري لفترة مشا بعشد النشزوح، رسشالة ماجسشتير بكر خضر جاسم شرقي (ٗٚ)

 .ٖٖٔ، ص ٜٕٔٓجامعة األنبار، -غير منشورة، قسم عمم االجتماع، كمية اآلداب
بغششششششداد ، ٕط ،مطبعششششششة الفششششششرات، دراسششششششة تعريفيششششششة، ٕٗٔٓالمسششششششح الششششششوطني لمنششششششازحين فششششششي العششششششراق لسششششششنة  (٘ٚ)

 .ٚٔصٕ٘ٔٓ
، بغشششداد، دار الشششذاكرة لمنششششر والتوزيشششع، ثشششار اإلجتماعيشششة لمحشششرب عمشششى المجتمشششع، اآلحميشششد كشششردي الفبلحشششي  (ٙٚ)

 .ٙٛص ،ٕٛٔٓ
قسم ، مركز الدراسات االقميمية، عسكرة المجتمع العراقي وانعكاساتو النفسية والتربوية، اسامة حامد محمد  (ٚٚ)

 .ٕ٘ٓص  ،ٕٓٔٓ ،وصلجامعة الم، كمية التربية، العموم التربوية والنفسية
 .ٚٔص  ،مصدر سبق ذكره، الجياز المركزي لئلحصاء، الجياز المركزي، وزارة التخطيط  (ٛٚ)
 .ٜٖٙص  مصدر سبق ذكره، مميحة عوني قصير وصبيح عبد المنعم أحمد، (ٜٚ)
 .ٖٙص ،ٕٛٔٓبغداد  ،ٕٕٕٓ-ٕٛٔٓخطة التنمية الوطنية  وزارة التخطيط العراقية، (ٓٛ)
اآلثشار اإلجتماعيشة واإلقتصشادية والصشحية والنفسشية لمنشزوح عمشى المجتمشع  نوري سشعدون عبشد اهلل وآخشرون، (ٔٛ)

 ،ٜٕٔٓ ،العشراق-جامعشة األنبشار  مركشز الدراسشات اإلسشتراتيجية، دراسة ميدانية في محافظة األنبشار، األنباري،
 .ٔٔص

 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓلعام إحصائيات الزواج والطبلق  مجمس القضاء األعمى العراقي، (ٕٛ)

http://www.bouizer.net/
http://www.bouizer.net/
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