
ــــبــــــي، مـــمـــثـــلـــة بــقــســم باألرقام ــــاء فــــــي أبــــــوظــ ــــقـــــضـ أكــــــــــدت دائــــــــــــرة الـ

ــــيـــــرة الـــخـــاصـــة  الـــتـــوجـــيـــه األســـــــــري، أن الـــتـــعـــديـــات األخـ

بالمواد 118 و72 و75، تدعم استقرار األسرة. 

وأوضـــــحـــــت أن الـــــمـــــادة 118، أعـــطـــت الـــقـــاضـــي مـــرونـــة 

فـــي قـــبـــول الــــدعــــوى أو رفـــضـــهـــا، فـــي حــــال عــــدم ثــبــوت 

الـــضـــرر عــلــى الـــمـــدعـــى عــلــيــه، أمــــا إذا اســتــمــر الــشــقــاق 

بين الزوجين، فللمتضرر أن يرفع دعوى جديدة.

أوضـــــحـــــت دائـــــــــرة الــــقــــضــــاء فـــــي أبــــوظــــبــــي، أن الــــمــــادة 

72 مـــــن الـــــمـــــرســـــوم بــــقــــانــــون اتــــــحــــــادي رقـــــــم 8 لــســنــة 

2019، بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام الـــقـــانـــون االتـــحـــادي 

رقم 28 لسنة 2005، راعت حال الزوجة العاملة، 

ــــة مــــــن الــــبــــيــــت بــمــقــتــضــى  ــ ــــــزوجـ فــــلــــم تـــعـــتـــبـــر خـــــــــروج الـ

لــــلــــقــــوانــــيــــن والــــنــــظــــم  الـــــــــضـــــــــرورة، أو لــــلــــعــــمــــل، وفــــــقــــــاً 

واألعراف، إخاالً بالطاعة الزوجية. 

118
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من  الكثير  طياته  فــي  يحمل  الــطــاق  أن  شــك  ال 
ما  وأبنائهما،  الزوجية  العاقة  طرفي  على  الضرر 
في  واقعية  مــبــررات  دون  األســـر  شمل  يشتت 
المزاجي ألسباب  الطاق  وأبرزها  األحيان،  بعض 
الشخصية  األحـــوال  قانون  أن  والــواقــع  واهــيــة. 
البعض  أصبح  حتى  لها  يتصدى  يكن  لم  السابق 
يصفه بأنه »يتساهل مع الطاق« كونه يتعامل 
القول،  حد  على  ومحتوم  واقــع  أمــر  كأنه  معه 
الواقع  الضرر  أثبتت  سواء  المرأة  عليه  فتحصل 
عليها أو لم تثبته وتتحمل األسرة أتباعه، ويبقى 
األطفال الضحية األكبر تضررًا منه، وذلك حتى 
لسنة   8 رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  صدور 
االتحادي  القانون  أحكام  بعض  بتعديل   2019
األحــــوال  شـــأن  فـــي   2005 لــســنــة   28 رقـــم 
مهمة  تــعــديــات  تضمن  ــذي  ــ وال الشخصية 

10 أسباب رئيسية للطالق
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طالق بعد 4 أيام زواج.. والسبب شهـــــــــــــــــــر العسل  نسي االحتفاء بذكرى زواجهما 
فطلبت االنفصال

قـــــــــــــال الـــــــمـــــــحـــــــامـــــــي والـــــــمـــــــســـــــتـــــــشـــــــار الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــي حــــســــن 

المرزوقي: إن هناك الكثير من القصص الزوجية 

الـــــتـــــي حــــــــرص فــــيــــهــــا الــــــــزوجــــــــان عــــلــــى إنــــــهــــــاء الــــعــــاقــــة 

ــــرار الــــزوجــــة، فــهــنــاك  بــيــنــهــمــا بـــنـــاًء عــلــى إصــ

قـــــصـــــة واقــــــعــــــيــــــة لــــــــزوجــــــــة شــــــابــــــة طـــلـــبـــت 

الـــطـــاق بــعــد مــــرور أربـــعـــة أيــــام فقط 

مــن الـــــزوج، بحجة أن الــــزوج حجز 

لـــــقـــــضـــــاء شـــــهـــــر الـــــعـــــســـــل فــــــــي إحــــــــدى 

ــــدول الــعــربــيــة بــعــد أن وعـــدهـــا بــأنــه  الـ

سيكون في دولة أوروبية. 

وتـــــــابـــــــع: بــــمــــا أن تــــفــــاصــــيــــل الـــــــدولـــــــة الـــعـــربـــيـــة 

لــــــــم تــــعــــجــــب الـــــــــزوجـــــــــة طــــلــــبــــت مــــــــن الـــــــــــــــزوج الــــــعــــــودة 

مــبــاشــرة ألرض الــدولــة، بحجة أنــهــا تشعر بالملل 

ـــــذي لــــم يــعــجــبــهــا عــلــى  ــــا فــــي الـــمـــكـــان الــ مــــن وجـــــودهـ

اإلطـــــــــــــــــــــاق، وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن مـــــــــــحـــــــــــاوالت الــــــــــــزوج 

إلقــنــاعــهــا بــالــمــكــوث، الســيــمــا أن هــنــاك عـــدة بــرامــج 

وأنشطة سياحية، إال أن جميع محاوالته 

بــــــــــــــــــــــــاءت بــــــــــالــــــــــفــــــــــشــــــــــل، وصــــــــــمــــــــــمــــــــــت عـــــلـــــى 

الرجوع، ليقوم الزوج مجبراً بإلغاء 

الـــحـــجـــز رغــــــم الــــخــــســــارة الـــمـــالـــيـــة مــن 

وراء ذلـــك، وعـــادا بــنــاًء على رغبتها 

لـــــــلـــــــدولـــــــة بــــــعــــــد أربـــــــــعـــــــــة أيــــــــــــــام فـــــقـــــط، 

وســــــط دهــــشــــة أفـــــــــراد أســـــرتـــــه، ومـــن 

ــــــودة  ــــعـ ــ ــــــت الـــــــــزوجـــــــــة الـ ــــــضـ الــــــمــــــطــــــار رفـ

لـــمـــنـــزل الـــزوجـــيـــة الــــــذي تــــم اخـــتـــيـــار كــــل قــطــعــة فــيــه 

بإتقان وبناًء على ذوقها، وغــادرت لمنزل أهلها، 

الــــحــــل  يــــــكــــــون  الـــــــطـــــــاق قـــــــد  يــــخــــتــــلــــف أن  ال أحــــــــــد 

ــيـــــة خـــصـــوصـــاً  ــ األمـــــثـــــل لـــبـــعـــض الـــــخـــــافـــــات الـــــزوجـ

إذا تـــعـــذر اســـتـــمـــرار الـــعـــاقـــة بــيــن الــطــرفــيــن بعد 

اســتــنــفــاد جــمــيــع الـــحـــلـــول والــــمــــحــــاوالت، ولــكــنــه 

في المقابل قد يكون جريمة اجتماعية، وقراراً 

ــــيـــــة، مــــثــــل حــــــاالت  أرعــــــــــن مـــــــجـــــــرداً مــــــن الـــــمـــــســـــؤولـ

الــطــاق ألســبــاب واهــيــة، ومــن هــذه الــحــاالت أن 

زوجة طلبت الطاق ألن زوجها نسي االحتفاء 

بــــــــذكــــــــرى زواجــــــــهــــــــمــــــــا، كـــــمـــــا أصـــــــــــــرت أخـــــــــــــرى عـــلـــى 

الـــــطـــــاق بـــســـبـــب شــــعــــورهــــا بـــالـــمـــلـــل مـــــع زوجــــهــــا، 

فــحــيــاتــهــمــا خــالــيــة مـــن الــتــجــديــد الـــــذي رأتـــــه أمــــراً 

أســـاســـيـــاً فـــي اســـتـــمـــراريـــة حــيــاتــهــمــا مـــعـــاً. وهــنــاك 

ــــبـــــاب  ــــلـــــب الـــــــطـــــــاق ألسـ نــــــســــــاء ال يــــــــتــــــــرددن فـــــــي طـ

يــــريــــنــــهــــا مـــقـــنـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــن كـــــالـــــزوجـــــة الـــتـــي 

طلبت الطاق لممارسة زوجها الكذب في كل 

شـــــــيء، وعــــنــــدمــــا طـــلـــبـــت مـــنـــه أن يــــكــــون واضــــحــــاً 

وصــــــــــادقــــــــــاً فــــــــي أفــــــعــــــالــــــه وتــــــصــــــرفــــــاتــــــه أوضـــــــــــــح لـــهـــا 

أنــهــا ال تــســتــحــقــه، وأخــــرى أيــضــاً طــلــبــت الــطــاق 

مقارنة  أن فكر زوجــهــا يعد طفولياً  الكتشافها 

بفكرها، واتهمته بأنه ذو أحام تافهة. وهناك 

َمن طلبت الطاق ألنها ترى زوجها ذا شخصية 

ضـــعـــيـــفـــة الحـــــتـــــرامـــــه الــــكــــبــــيــــر لــــــوالــــــديــــــه، وتـــعـــلـــقـــه 

بأخواته، وهي تفضل أن يكون زوجها صاحب 

شخصية قوية.

حسن المرزوقي

قــــــال ضــــــــرار بــــالــــهــــول الــــفــــاســــي، رئــــيــــس لــجــنــة 

الــــــــــــــشــــــــــــــؤون االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة والـــــــــعـــــــــمـــــــــل والــــــــســــــــكــــــــان 

والموارد البشرية للمجلس الوطني االتحادي: 

»منذ قيام اتحاد دولة اإلمارات، حرص المشرع 

اإلمـــاراتـــي، عــلــى أن يــكــون الــقــانــون حــامــيــًا ألبــنــاء 

تــــمــــيــــيــــز، ويـــــــؤمـــــــن الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة  الـــــــوطـــــــن مـــــــن دون 

والــــــســــــعــــــادة لــــكــــل أفـــــــــــراد الــــمــــجــــتــــمــــع«، مـــضـــيـــفـــًا: 

الــــــــمــــــــادة 118 والـــــخـــــاصـــــة  تــــــعــــــديــــــات  »جــــــــــــــاءت 

برفض دعوى الطاق في حال عدم ثبوت 

ــــــة األســـــــــــــرة  ــــايـ ــ ــــمـ ــ ــــــى حـ ــــلـ ــ الـــــــــــضـــــــــــرر، حــــــــــرصــــــــــًا عـ

واســتــمــرارهــا وزيــــادة الــتــرابــط األســـري، 

وحـــــــــمـــــــــايـــــــــة حــــــــــقــــــــــوق الـــــــــــــمـــــــــــــرأة والــــــــــرجــــــــــل 

والطفل بالدرجة األولى في حاالت 

النزاع والطاق«. وتابع: »لو نظرنا 

إلــى الــتــعــديــات بــإمــعــان نــاحــظ أن 

مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون أوضــــــــح الـــحـــقـــوق 

والـــــــواجـــــــبـــــــات الــــــزوجــــــيــــــة الــــمــــتــــبــــادلــــة، 

وحـــــــــــــقـــــــــــــوق الــــــــــمــــــــــحــــــــــضــــــــــون، حـــــــــيـــــــــث إن 

اإلمارات حرصت على كيان األسرة، 

وأولــــــــت اســــتــــقــــرارهــــا اهـــتـــمـــامـــًا خــــاصــــًا، 

إيمانًا بأهمية األسرة في بناء مجتمع 

مــــتــــفــــهــــم مـــــــواكـــــــب لــــلــــمــــتــــغــــيــــرات، حـــيـــث 

يـــقـــف الـــقـــانـــون فــــي الــــدرجــــة األولـــــــى فــي 

مصلحة المحضون، ويراعي تنشئته 

تنشئة سليمة ضمن بيئة إيجابية«. 

وبين أن مواد القانون تؤكد أيضًا 

عـــلـــى حــــق الــــمــــرأة بـــالـــخـــروج مــن 

بـــيـــتـــهـــا فـــــي حـــــــال الــــعــــمــــل أو 

عــــلــــى  وأن  الــــــــــــــضــــــــــــــرورة، 

الــــــــــــــقــــــــــــــاضــــــــــــــي مـــــــــــــــراعـــــــــــــــاة 

مــــــصــــــلــــــحــــــة األســــــــــــــــرة 

ــــا  ـــمـــ فـــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك، كــــ

أولــــــت مــــــواد الـــقـــانـــون 

أهـــمـــيـــة مـــحـــاولـــة الــتــوفــيــق 

بــــــــــيــــــــــن الـــــــــــــزوجـــــــــــــيـــــــــــــن فـــــــــــــــي حـــــــــــــــاالت 

الــــشــــقــــاق، والـــــــــــدور الــــــــذي تــلــعــبــه 

لـــــــجـــــــان الــــــتــــــوجــــــيــــــه األســـــــــــــــــري قـــبـــل 

الطاق.

حقوق وواجبات 
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــدت نـــــــــــاعـــــــــــمـــــــــــة الـــــــــمـــــــــنـــــــــصـــــــــوري 

عـــضـــو لــجــنــة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 

بــــالــــمــــجــــلــــس الــــــوطــــــنــــــي االتــــــــــحــــــــــادي أن 

الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى الـــقـــانـــون 

فـــي   2005 لـــــســـــنـــــة   28 رقــــــــــــم  االتــــــــــــحــــــــــــادي 

ــــيـــــة تــــــســــــاهــــــم فـــي  شـــــــــــأن األحـــــــــــــــــــوال الـــــشـــــخـــــصـ

اســـتـــقـــرار األســـــرة اإلمـــاراتـــيـــة وضــبــط الــحــقــوق 

ـــــات بــــيــــن الــــــــــــزوج والـــــــــزوجـــــــــة، إضــــافــــة  ـــبــ ـــــواجــــ والــ

إلـــــى مــــراعــــاة الــتــنــشــئــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســلــيــمــة 

لألطفال. وأضافت أن التعديات من شأنها أن 

تـــحـــد مــــن ارتــــفــــاع حــــــاالت الــــطــــاق فــــي الــمــجــتــمــع 

بشكل ملحوظ، مشيرة إلــى أن القانون يراعي 

الــظــروف الــمــعــاصــرة الــتــي تعيشها األســــرة بكل 

تــغــيــراتــهــا وفـــقـــًا لــلــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة بــاإلضــافــة 

الــــــــثــــــــغــــــــرات  تــــــمــــــكــــــن مـــــــــــن ســـــــــــد  الــــــــــقــــــــــانــــــــــون  إلـــــــــــــــى أن 

الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الــــســــابــــق الــــتــــي كــــانــــت ســــبــــبــــًا فــي 

ارتفاع حاالت الطاق. وأشارت إلى أن القانون 

مــنــح حــقــوقــًا جـــديـــدة لــلــمــرأة ومــســاحــة أكــبــر من 

الــحــريــة فـــي مـــزاولـــة نــشــاطــهــا الـــتـــجـــاري والــعــمــل 

ــــا مـــســـانـــداً لـــلـــزوج فـــي األمــــور  بــحــيــث يـــكـــون دورهــ

الـــــمـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــخـــــص األســـــــــــــــــرة، الفــــــتــــــة إلــــــــــى أن 

القانون أرجع وقوع ضرر على األسرة والمنزل 

ــــتـــــهـــــا، إلـــــى  ــــيـ مـــــــن حـــــيـــــث تــــقــــصــــيــــر الـــــــــزوجـــــــــة تــــــجــــــاه بـ

سلطة تقدير القاضي.

سقوط النفقة 
ــــمــــــي أن  ــــيــ ــــمــ ــــتــ وأوضـــــــــــــــــــح الــــــمــــــســــــتــــــشــــــار إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم الــ

تــــعــــديــــات قـــــانـــــون األحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة شــمــلــت 

مــواضــيــع مــهــمــة مـــن حــيــث الــســمــاح لــلــمــرأة بــأن 

تــعــمــل بـــــدون مـــوافـــقـــة زوجـــهـــا فـــي حــــال رفــضــه، 

ــــقـــــة الـــــــزوجـــــــة  ــــفـ ــــقــــــوط نـ ــــا حــــــــــــــددت حــــــــــــــاالت لــــــســ ــــمــ كــ

ــــغــــــة تــــضــــمــــنــــت مــــــواضــــــيــــــع حــــيــــاتــــيــــة  ــــائــ بــــــأســــــبــــــاب ســ

واقـــعـــيـــة تــــحــــدث بـــيـــن األزواج مـــثـــل مـــنـــع نــفــســهــا 

مــــن الـــــــزوج أو امــتــنــاعــهــا عــــن االنـــتـــقـــال إلـــــى بــيــت 

الــــزوجــــيــــة دون عـــــذر شــــرعــــي أو مـــنـــع الــــــــزوج مــن 

ــــيـــــت الــــــزوجــــــيــــــة أو االمــــــتــــــنــــــاع عـــن  الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى بـ

السفر معه، أو الرجوع إلى بيت الزوجية. 
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الطالق  المزاجي
‹ قانونيون: تعديل 

»األحوال الشخصية« 
يسهم في انخفاض 

معدل الحاالت 50 %

قصص من الواقع 

أسباب واهية تقطع    الرباط المقدس

ضرار الفالسي

ناعمة المنصوري

هدية حماد



قـــال أحــمــد عــبــد الــكــريــم، رئــيــس قــســم اإلصــــاح والــتــوجــيــه األســــري فــي محاكم 

دبي، إن هناك أزواجاً يتقدمون إلى المحكمة بطلب الطاق، ولكنهم ليسوا 

دائــــمــــاً عـــلـــى حـــــق، وإنــــهــــم يــطــلــبــونــه رغـــبـــة فــــي االبـــتـــعـــاد عــــن شـــركـــائـــهـــم، وإنـــهـــاء 

هــذه العاقة العظيمة معهم، و»الشاهد على 

ذلك، أن الكثير منهم يفشل في إقناع القاضي 

بــالــضــرر الـــواقـــع عــلــيــهــم مـــن الـــطـــرف الـــثـــانـــي، ألن 

أغـــــلـــــب عــــــرائــــــض الـــــــدعـــــــوى أســــبــــابــــهــــا تــــافــــهــــة وغـــيـــر 

مـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة«. وأكــــــــــــــد أن »هـــــــــنـــــــــاك خــــــطــــــأ مــــتــــكــــرر 

وهـــــــو ســـرعـــة  األزواج،  بــــعــــض  يـــرتـــكـــبـــه  الــــــحــــــدوث 

اتخاذ القرارات الخاطئة والمتسرعة وقت وقوع 

الخاف بينهم، وهو تقديم الطاق على أي حل 

آخـــر، وهـــذا أمـــر خــطــيــر، ألنـــه لــيــس مــن الحكمة 

أن يكون القرار أكبر من الحدث نفسه، وبالتالي يجب على الزوجين أن يتركا 

لنفسهما مساحة للتفكير قبل اتخاذ القرار في حال ظهور أي مشكلة بينهما، 

ومن الحكمة أن يتم النظر ألبعاد القرار قبل اتخاذه«.

أكــد الــدكــتــور أحــمــد الــحــداد، كبير مفتين، مــديــر إدارة اإلفــتــاء فــي دائــرة 

ـــد الــحــكــمــة  الــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة والـــعـــمـــل الـــخـــيـــري فــــي دبــــــي، أهـــمـــيـــة تـــســـيُّ

والـــــــصـــــــبـــــــر فــــــــي الــــــــعــــــــاقــــــــات الــــــــزوجــــــــيــــــــة، وعــــــــدم 

الــتــســرع فـــي طــلــب الـــطـــاق ألســـبـــاب تــافــهــة ال 

يــقــبــلــهــا الـــعـــقـــل أو الـــمـــنـــطـــق، حـــتـــى »ال تــكــون 

عـــاقـــبـــتـــهـــا نـــــدامـــــة دائــــــمــــــة«. ودعــــــــا الــــــحــــــداد إلـــى 

ــــــاح بـــيـــن الـــزوجـــيـــن مــــن وعـــظ  اســـتـــخـــدام اإلصـ

وهـــجـــر وتــحــكــيــم فـــي حــــال حـــصـــول االخـــتـــاف 

بــــيــــنــــهــــمــــا. وقــــــــــــال الــــــــــحــــــــــداد: »الـــــــكـــــــل يــــــعــــــرف أن 

الــطــاق أبــغــض الــحــال إلــى الــلــه تــعــالــى، لما 

ــــنـــــاس أفـــــــــراداً  فـــيـــه مـــــن أضـــــــــرار وخـــيـــمـــة عـــلـــى الـ

ومـــجـــتـــمـــعـــات، والــــكــــل يــــــدرك هـــــذه األضــــــــــرار، ومـــــع ذلـــــك تـــجـــد الــكــثــيــر مــن 

الناس يبادر بالطاق ألتفه األسباب من اختاف في الرأي أو تقصير في 

واجـــبـــات الــبــيــت أو عـــدم تــلــبــيــة مــطــلــب لـــه أو لــهــا، أو مـــن أجـــل اســتــخــدام 

وسائل التواصل االجتماعي التي ال يرضاها أحد الزوجين، أو غير ذلك 

من األمــور البسيطة التي يمكن أن يتفادى الناس الطاق عندها بشيء 

من الحكمة والصبر«.

دعت الدكتورة نعيمة عبد اللطيف قاسم إلى ضرورة زيادة الدورات التوعوية 

واإلرشـــــاد للمقبلين عــلــى الـــــزواج تتضمن مــوضــوعــات حـــول الــحــقــوق الــزوجــيــة 

والــــــقــــــضــــــايــــــا االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، ووضـــــــــــــع الــــــعــــــديــــــد مـــن 

الـــــضـــــوابـــــط عــــلــــى إجــــــــــــــراءات الــــــطــــــاق، بــــمــــا يــســهــم 

ذلك في تحقيق االستقرار األسري. 

ــــأتـــــي الــــطــــاق  ــتــــــورة نــــعــــيــــمــــة: »ال يـ وأضـــــــافـــــــت الــــــدكــــ

ــــبــــــاب تـــتـــمـــثـــل فــي  ــــاًء عــــلــــى عـــــــدة أســ ــــنــ الــــــواهــــــي إال بــ

جهل الــزوجــيــن أو أحدهما بمعنى الــــزواج، مع 

اخــــتــــاف طــبــيــعــة الــبــيــئــة الـــتـــي انــــحــــدرا مـــنـــهـــا، بــمــا 

يــؤدي ذلك إلى سرعة االختاف بينهما على أي 

مــن األمــــور الــحــيــاتــيــة، إلـــى جــانــب تــدخــل أي من 

أفراد الزوجين بينهما بما يؤدي إلى تصاعد المشكات وتفاقمها«.

ونــــّوهــــت إلــــى نــقــطــة مــهــمــة مـــفـــادهـــا أن الــتــفــاهــم هـــو مــفــتــاح الـــســـعـــادة الــزوجــيــة 

والـــطـــريـــقـــة الـــمـــثـــلـــى لـــحـــل أي مــشــكــلــة تــــواجــــه الــــزوجــــيــــن بـــعـــيـــداً عــــن الــمــشــاحــنــة 

والعصبية التي ال تولد إال المشاكل.

أزواج يفشلون في إقناع 
القاضي بتثبيت الطاق

الحكمة والصبر عاج إسامي 
فعال للخافات الزوجية

تأهيل المقبلين على الزواج 
يحقق االستقرار األسري

أحمد عبد الكريم

أحمد الحداد 

نعيمة قاسم 

قـــــــالـــــــت دائــــــــــــــــرة الــــــقــــــضــــــاء بــــــأبــــــوظــــــبــــــي: وســـــــعـــــــت الـــــــــمـــــــــادة 75 مـــن 

المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2019، بتعديل بعض 

أحكام القانون االتحادي رقم 28 لسنة 2005، مفهوم سكن 

الــزوجــيــة، حيث يسكن الــزوجــان فــي مسكن الــزوجــيــة، وفي 

حـــال الـــخـــاف بــيــن الــزوجــيــن عــلــى الــقــاضــي، مـــراعـــاة مصلحة 

األســــرة، مــشــيــرة إلـــى أن الــتــعــديــات ســـوف تسهم فــي تقليل 

عدد قضايا الطاق، ولن تقبل إال القضايا الجدية.

أشـــــــــــــــارت دائـــــــــــــــرة الــــــقــــــضــــــاء بــــــأبــــــوظــــــبــــــي، إلــــــــــى أن قـــــســـــم الــــتــــوجــــيــــه 

األســري، نجح خال عام 2019، في تسوية أكثر من 7 آالف 

نزاع أسري، تم التصالح فيها بين األطراف المتنازعة. 

وأوضــحــت أن التعديات تهدف إلــى المحافظة على استقرار 

ــــا، بـــــحـــــيـــــث تــــــــكــــــــون األســــــــــــرة  ــــهــ ــــكــ ــــاســ ــــمــ األســــــــــــــــــر، ودعـــــــــــــــم وتـــــــعـــــــزيـــــــز تــ

مـــســـتـــقـــرة، قـــــــادرة عـــلـــى تــــجــــاوز الــــنــــزاعــــات األســـــريـــــة، والــــحــــد مــن 

حاالت الطاق.
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زيادة توعية المقبلين 01 7000 
على الزواج.

تــــســــريــــع دعـــــــاوى 02 
ــي حـــال  ــاق فــ ــطــ ــ ال

معاودة رفعها للضرر.

بتدخل 03  السماح  عدم 
األطـــــراف الــخــارجــيــة 

في الخافات. 

األسرار  04  على  الحفاظ 
بين الزوجين  

الرغبة 05  عــن  االبــتــعــاد 
بين  ــام  ــقـ ــتـ االنـ فـــي 

الزوجين 

ــار من 06  ــ ــث ــ تــجــنــب اإلك
الــــطــــلــــبــــات أثــــنــــاء 

الخافات  

  توصيات 

الطاق  دعوى  رفض  ضمنها  من  وجوهرية 
في حال عدم ثبوت الضرر.وفي هذا اإلطار، 
أكد أعضاء في المجلس الوطني االتحادي 
األحــوال  قانون  تعديات  أن  وقانونيون 
من  الحد  في  تسهم  األخــيــرة  الشخصية 
حاالت الطاق في حال عدم إثبات الضرر 
وغير  المزاجي«  »الطاق  قضايا  خاصة 
مشيرين  بسيطة،  وألسباب  العقاني 
حكم  يتطلب صدور  الضرر  إثبات  أن  إلى 
الطرف  اعتراف  أو  شاهدين  أو  جزائي 
التعديات  أن  وذكـــروا  عليه.  المدعى 
تطرقت إلى مصلحة األسرة بشكل عام 
وعدم السماح لحدوث الطاق ألسباب 

تــســهــم هــذه  أن  مــتــوقــعــيــن  واهـــيـــة، 
الطاق  معدل  انخفاض  في  التعديات 

إلى أكثر من 50%.

السفر والمسكن ومصاريف المعيشة.. طالق بعد 4 أيام زواج.. والسبب شهـــــــــــــــــــر العسل
مواقف ساذجة تنتهي بالطاق

مــــــن حـــــــــاالت الــــــطــــــاق ذي األســــــبــــــاب الـــــواهـــــيـــــة أن زوجــــــة 

طلبت الطاق كون زوجها لم يتمكن من تلبية طلبها 

في السفر إلى خارج الدولة أسوة بأخواتها، واختلقت 

الــمــشــاكــل حــتــى وصــلــت إلـــى أروقــــة الــمــحــاكــم ظــنــاً منها 

أنها من واجبات الزوجية. 

وفــي إحــدى الــحــاالت طلبت زوجــة الــطــاق كــون الــزوج 

لـــم يــســتــأجــر لــهــا فــيــا أكـــبـــر مـــن الــمــســكــن الــحــالــي الـــذي 

ــــيـــــه، بــــالــــرغــــم مـــــن بـــحـــبـــوحـــتـــه، وأنـــــــــه لــم  تـــعـــيـــش مــــعــــه فـ

يــســجــل األبـــنـــاء فـــي مـــــدارس خــاصــة ذات مــســتــوى عـــاٍل 

من الرسوم، بالرغم من عدم مقدرة الزوج على سداد 

هذه المبالغ الكبيرة. 

زوجــــــــة أخــــــــرى طـــلـــبـــت الـــــطـــــاق كـــــــون زوجـــــهـــــا مـــنـــعـــهـــا أن 

تــســافــر خـــارج الــدولــة مــع صــديــقــاتــهــا، مــدعــيــة أنـــه يقّيد 

ــــبـــــاب عـــدم  حـــريـــتـــهـــا، وأنـــــــه غـــيـــر واثـــــــق بــــهــــا، فـــــحـــــّورت أسـ

السفر إلى مشاكل وصلت إلى الطاق بينهما، وهدم 

األسرة بالكامل.

ــــفـــــة«  ــــمـــــوظـ ــــقـــــصـــــص أن زوجـــــــــــــاً طــــــّلــــــق زوجـــــــتـــــــه »الـ ومـــــــــن الـ

ألنـــهـــا امــتــنــعــت عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــصـــاريـــف الــمــعــيــشــة 

ــــفــــــر، إذ كــــــــان يــــقــــاســــمــــهــــا مــــنــــاصــــفــــة فـــــواتـــــيـــــر األكــــــل  والــــــســ

والشرب، خصوصا في المطاعم، ويجبرها على دفع 

ــــنـــــادق ومـــطـــاعـــم  نـــصـــف مـــصـــاريـــف الـــســـفـــر مــــن تــــذاكــــر وفـ

وتــذاكــر دخــول بعض األمــاكــن والمتنزهات واأللــعــاب، 

ظناً منه أن الحياة الزوجية تكون بتقسيم المصاريف 

بين الزوجين، خصوصا إذا كانت الزوجة موظفة.
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الطالق  المزاجي
أسباب واهية تقطع    الرباط المقدس

وفي المقابل، رأى أن تعديات قانون األحوال 

الشخصية حدت من حق المرأة في طلب الطاق 

والــــــتــــــفــــــريــــــق، كـــــمـــــا أنــــــهــــــا لـــــــم تــــــحــــــدد مــــــوقــــــف دعــــــــــاوى 

الـــطـــاق الــحــالــيــة الــتــي مـــازالـــت مــنــظــورة ولـــم يــصــدر 

ــــانـــــت  ــــقـــــهـــــا حــــــكــــــم بـــــــعـــــــد، فــــــلــــــم تــــــشــــــر إلــــــيــــــهــــــا إن كـ بـــــحـ

الــتــعــديــات ســتــطــبــق بــأثــر رجــعــي فـــي ذات الــقــانــون 

تــــســــريــــع مــــــراحــــــل دعــــــــاوى  بـــــــضـــــــرورة  أم ال، مــــطــــالــــبــــاً 

الــطــاق فــي حــال مــعــاودة رفعها للضرر والشقاق 

ــــالـــــمـــــا أصـــــر  ــــيـــــة طـ ــــانـ ــــثـ لــــلــــفــــصــــل فــــيــــهــــا مـــــــن الــــجــــلــــســــة الـ

الطرفان على عــدم الصلح. واقــتــرح تعديل قانون 

األحـــــوال الــشــخــصــيــة مـــن حــيــث حـــق األب فـــي رؤيـــة 

أبنائه ألكثر مــا يحق لــه اآلن وتمكينه مــن رؤيتهم 

لــعــدة أيـــام متواصلة بـــدالً مــن عــدد ســاعــات معينة 

أسبوعيًا بحسب سن األطفال.

تعديات جيدة 
وأوضحت المحامية هدية حماد أن التعديات 

ستجعل الــمــرأة تستصعب الــطــاق بـــدالً مــا كانت 

ــــانـــــون  الـــــقـ مـــــــن  الــــــــمــــــــادة 118  ــــيـــــث إن  تــــســــتــــســــهــــلــــه، حـ

الــــمــــعــــدل يـــقـــضـــي بــــرفــــض دعــــــــوى الـــــطـــــاق فـــــي حـــال 

عـــــدم إثــــبــــات الــــضــــرر، فـــبـــذلـــك ســيــحــد الـــتـــعـــديـــل مــن 

ــــرر غــــيــــر مــثــبــت  حـــــــــاالت الــــــطــــــاق فــــــي حـــــــال كـــــــان الــــــضــ

ويخضع لرغابتها فقط دون وقوع ضرر.

3 نقاط مهمة 
ورأت المحامية ربيعة عبد الرحمن أن تعديات 

قانون األحــوال الشخصية شملت 3 نقاط مهمة، 

األولـــى رفــض الــدعــوى فــي حــال عــدم إثــبــات الضرر 

يـــــــــرفـــــــــع الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــرر دعـــــــــــــــــوى جــــــــــديــــــــــدة فــــي  وعـــــــــلـــــــــى أن 

حـــــال اســــتــــمــــرار الــــشــــقــــاق، وهـــــــذا الـــتـــعـــديـــل جـــوهـــري 

وســيــشــكــل فــــارقــــًا كـــبـــيـــراً فــــي شـــــأن الـــحـــد مــــن قــضــايــا 

الــــطــــاق والـــتـــفـــريـــق بـــيـــن الــــزوجــــيــــن. وأضـــــافـــــت: »أمــــا 

الــثــانــيــة فــهــي تمكين الـــزوجـــة مــن الــعــمــل حــتــى ولــو 

رفــــــض زوجـــــهـــــا، إال إذا تــــعــــارض ذلــــــك مــــع مــصــلــحــة 

األســـرة، والتي تقضي بحرية عمل الــمــرأة دون 

تــســلــط زوجــــهــــا وإجــــبــــارهــــا عـــلـــى عـــــدم الــعــمــل 

فـــــــي حــــــــــال كــــــــــان ذلــــــــــك ال يـــــضـــــر بـــــأســـــرتـــــهـــــا«. 

وتـــــابـــــعـــــت: »أمـــــــــا الــــنــــقــــطــــة الــــثــــالــــثــــة فــهــي 

تحديد حاالت سقوط النفقة والتي 

اســتــمــدت أحكامها مــن صحيح 

الـــديـــن اإلســـامـــي وشــريــعــتــه 

الــغــراء، وجـــاءت لتحديد 

األطــــــــــــــــر الــــــــتــــــــي يـــــــجـــــــب عــــلــــى 

الزوجة اتباعها مع زوجها، 

فـــــا يــــجــــب أن تـــمـــنـــع الــــــزوجــــــة نــفــســهــا 

عـــــن زوجـــــهـــــا، أو مـــنـــعـــه مـــــن الـــــدخـــــول إلــــــى بــيــت 

الزوجية«.

اإلصاح بين الزوجين 
وقــــــــــــــــال الـــــــمـــــــحـــــــامـــــــي ســــــــعــــــــود بــــــــالــــــــحــــــــاج إن 

»الناظر في المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 

الـــــقـــــانـــــون  أحـــــــكـــــــام  لــــبــــعــــض  والــــــمــــــعــــــدل   2019

شـــــأن  فــــــــي  ــــنـــــة 2005  لـــــسـ  28 رقــــــــــم  االتــــــــــحــــــــــادي 

األحــــــــوال الــشــخــصــيــة، يـــــرى بــــوضــــوح وجــــــاء أنـــه 

ــــاء إال مـــحـــافـــظـــًا عـــلـــى كــــيــــان األســــــــــرة، مـــرســـخـــًا  مــــا جــ

دعائمها، ومعليًا لواء رباطها المقدس«.

وأضاف »لعل أبرز ما تناولته نصوص التعديل 

الجديد هو حكم المادتين )120-118( فاستلزمت 

الــمــادة )118( ثبوت الــضــرر للقضاء بالتطليق وإال 

رفـــضـــت الـــــدعـــــوى، فــــــإذا مــــا اســتــفــحــل الـــشـــقـــاق بــيــن 

الـــزوجـــيـــن واســـتـــمـــر كـــــان لــلــمــتــضــرر أن يـــرفـــع دعــــوى 

جــديــدة، وهــنــا والســتــحــكــام الــشــقــاق بــيــن الــزوجــيــن 

فإن القاضي يعين حكمين لإلصاح بينهما وذلك 

إذا ما تعذر على لجنة التوجيه األسري والقاضي 

اإلصاح.

إثبات الضرر 
وأوضح المحامي علي مصبح أنه يجوز للمحكمة 

رفض دعوى الطاق في حال لم يتم إثبات الضرر 

بين الزوجين. وبين أن ثمة أسبابًا واقعية مصيرية 

تستحق الزوجة أو الزوج بموجبها طلب الطاق، 

ويــــكــــون مـــنـــصـــوصـــًا عـــلـــيـــه بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، ســــواء 

بعد تقديم المستندات أو عند سماع الشهود أو 

بتقرير الحكمين.

ولم يفهم الزوج ما أسباب قيامها بذلك. 

وأضـــــــــاف: بـــــــدأت الــــمــــفــــاوضــــات بـــيـــن الــــــــزوج والــــزوجــــة 

وأهلها لمعرفة أسباب ما حدث، وجاءت الصدمة 

بأن سبب ما حدث هو عدم إيفاء الزوج بوعده في 

قــضــاء شهر العسل فــي دولـــة أوروبــيــة، األمـــر الــذي 

أصاب الزوجة باإلحراج وسط أفراد أسرتها، خاصة 

الــاتــي كــن يطالبنها  أخــواتــهــا وصديقاتها المقربات 

بوضع الصور السياحية على حسابها على شبكات 

ــــــن ال يـــعـــلـــمـــن بــــوجــــودهــــا  ــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي، وهـ الـ

ــــبـــــرت الـــجـــمـــيـــع بــســفــرهــا  فـــــي دولـــــــة عـــربـــيـــة بـــعـــدمـــا أخـ

مـــــع زوجـــــهـــــا إلــــــى أمــــريــــكــــا، وبـــالـــفـــعـــل قــــامــــت الــــزوجــــة 

برفع دعوى طاق للضرر لتلك األسباب، واستمرت 

الدعوى أكثر من ثاث سنوات بالمحكمة. 

ربيعة عبدالرحمن

سعود بالحاج

علي مصبح

إبراهيم التميمي


