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 :ممخص البحث
الطبلق في محافظات غزة وسبل الحد منيا؛ ولتحقيق ذلك  ظاىرةىدف البحث إلى تعرف واقع 

 تم صياغة األسئمة التالية:
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما درجة انتشار 1
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما أسباب 2
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما اآلثار المترتبة عمى 3
 افظات غزة؟الطبلق في مح ظاىرةـ ما سبل الحد من 4

واستخدم الفريق البحثي المنيج الوصفي التحميمي المناسب لتحقيق ىدف البحث، وتحددت أدوات 
البحث في إجراء المقاببلت عمى عينة من القضاة الشرعيين، ورؤساء أقسام دائرة اإلرشاد 

 األسري بالمحكمة الشرعية في كٍل من خان يونس وبني سييبل.
وتكونت عينة الدراسة من قاضيين شرعيين ورئيسين لدائرة اإلرشاد األسري تم اختيارىا بطريقة 

الطبلق في محافظات غزة حيث  ظاىرةقصدية، وتوصل الفريق البحثي إلى معرفة درجة انتشار 
 % من نسبة حاالت الزواج التي يتم عقدىا. 22 -%  16تبين أن نسبتيا تتراوح ما بين 

الطبلق في محافظات غزة واآلثار المترتبة  ظاىرةريق البحثي عمى أىم أسباب كما وقف الف
 .ظاىرةعمييا، ووضع الفريق قائمة بأبرز السبل لمحد من ىذه ال

الطبلق تحتاج إلى تكاتف جيود كافة األطراف المعنية  ظاىرةويرى الفريق البحثي أن مواجية 
لمثقفين والدعاة والعمماء والمؤسسات الرسمية بيا من اآلباء واألميات والمربين والمفكرين وا

 المؤرقة.  ظاىرةوالمؤسسات األىمية؛ لينجح المجتمع في وضع عبلج شافي ليذه ل
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 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو 

 وصحبو ومن تبعو بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
إذ  ؛وأضفى عميو رعاية خاصة باألسرة ،فقد اىتم اإلسبلم بالنظام االجتماعي بشكل عام

والخمية الصالحة لبناء مجتمع سميم، كما وضع األسس المتينة التي تحافظ  ،ىي النواة األولى
عمييا، وتضمن استمرارىا في الحياة؛ ولم يقف عند ىذا الحد بل تعداه إلى وضع عقوبات 

؛ ليعيش اإلنسان حياة أو محاولة ىدميا ،وزواجر لكل من سولت لو نفسو االعتداء عمى األسرة
 ة يمؤلىا األمن واليدوء واالستقرار.سعيد

ولقد وضعت الشريعة اإلسبلمية الحمول الكافية لممشكبلت التي تتعرض ليا األسرة، 
ولكن لما كانت الحياة البشرية بطبيعتيا تزخر بالعديد من المشاكل االجتماعية ومن أىميا 

، ومن ىذه الطبلق، والتي أصبحت منتشرة في كافة المجتمعات بنسب متفاوتة ظاىرة
المجتمعات محافظات غزة إذ الحظ المراقبون ارتفاع نسبة الطبلق في محافظات غزة بصورة 

 ممفتة لبلنتباه. 
وفي ظل ىذه المعطيات الحظ فريق البحث العممي بمدرسة الحاج محمد النجار الثانوية 

      م فقط 2216تصاعد ظاىرة الطبلق في محافظات غزة إذ بمغت حاالت الطبلق في عام 
       م (   2216 –م  2222( حالة، بينما وصل مجموع حاالت الطبلق منذ عام )  3188) 
 ( 21 – 22: 3487( حالة . ) اليعقوبي،  38298) 

  الطبلق في محافظات غزة وسبل الحد منيا.  ظاىرةليذا قرر الفريق البحثي التعرف إلى واقع 
 البحث: مشكمة
 البحث في السؤال الرئيس اآلتي: مشكمةتحددت 

 الطبلق في محافظات غزة؟ وما سبل الحد منيا؟ ظاىرةـ ما واقع 1
 وينبثق منه األسئمة الفرعية اآلتية: 

 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما درجة انتشار 1
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما أسباب 2
 محافظات غزة؟الطبلق في  ظاىرةـ ما اآلثار المترتبة عمى 3
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما سبل الحد من 4
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 أهداف البحث:
الطبلق في محافظات غزة وسبل الحد منيا من خبلل ما  ظاىرةىدف البحث إلى تعرف واقع 

 يأتي:
 الطبلق في محافظات غزة. ظاىرةـ التعرف إلى حجم 1
 الطبلق في محافظات غزة. ظاىرةـ التعرف إلى أسباب 2
 الطبلق في محافظات غزة. ظاىرةـ التعرف إلى اآلثار المترتبة عمى 3
 الطبلق في محافظات غزة. ظاىرةـ استقصاء سبل الحد من 4

 أهمية البحث:
الطبلق في محافظات غزة  ظاىرةـ قد تضيف لممكتبة اإلسبلمية من خبلل التعرف إلى واقع 1

 وسبل الحد منيا.
الطبلق في باقي  ظاىرةانطبلق تجاه التعرف إلى واقع ـ قد تميد لمباحثين وتكون نقطة 2

 محافظات فمسطين، ومخيمات الشتات، والداخل المحتل.
ـ قد تستفيد المحاكم الشرعية ودائرة اإلرشاد األسري من خبلل العمل عمى توعية الشباب 3

لمشكبلت والفتيات المقبمين عمى الزواج؛ لتوضيح دورىم في الحياة األسرية، وكيفية مواجية ا
 الزوجية.

ـ قد يستفيد الدعاة والتربويون من وزارتي األوقاف والشؤون الدينية والتربية والتعميم العالي من 4
خبلل توجيو شرائح المجتمع المختمفة بأىم أسباب الطبلق في المجتمع الفمسطيني، وآليات 

 عبلجيا، وسبل مواجيتيا والحد منيا.
 حدود البحث:

الطبلق في محافظات غزة، وسبل  ظاىرةقتصر البحث التالي عمى واقع ي ـ الحد الموضوعي:8
 الحد منيا.

 يقتصر البحث عمى محافظات غزة. ـ الحد المكاني:7
 م. 2217ىجرية /  1438تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني  :ـ الحد الزماني4
 المحاكم الشرعية بمحافظة خان يونس. ـ الحد المؤسساتي:3
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 مصطمحات البحث:
 إجرائياً  حتم تعريف المصطم

ىو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو المآل، بمفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية،  الطالق:ـ 8
 أو بما يقوم مقام المفظ من الكناية واإلشارة.

 اإلطار النظري:
دامتيا عمى المودة والوئام لتحقق أغراضيا المرسومة  حث اإلسبلم عمى إقامة الرابطة الزوجية وا 

فإن ليا، كما حض الزوجين عمى الصبر إذا رأى أحدىما من اآلخر ما يكرىو، ومع ذلك 
عو الضرورة اإلسبلم لم يغفل عن الواقع إذ قد ينشب الخبلف بين الزوجين فتستحيل الحياة فتد

   ، ومع إباحتو إال أن الشريعة قد وصفتو بأنو أبغض الحبلل إلى اهلل تعالى.بلقإلى الط
 الطالق في المغة:

    يطمق الطبلق عمى معنيين: أحدىما: حل عقدة النكاح، واآلخر بمعنى: التخمية واإلرسال.  
 ( 1418: 226/ 12) منظور، 

  الطالق اصطالحًا:
ىو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو المآل، بمفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية، أو بما يقوم 

 (  322مقام المفظ من الكناية واإلشارة. ) بدران، 
 حكم الطالق:

 األصل في الطبلق اإلباحة
 مشروعية الطالق:

 من النصوص الشرعية عمى مشروعية الطبلق منيا ما يأتي: كثيرالدلت 

َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ  تعالى: } هللا قولـ 1  .( 299) البقرة:  { الطَّبلُق َمرَّ
عميو أن ف زوجتو طمقتينطمق إذا  الزوج وأن ،أفادت جواز الطبلقأنيا  وجه الداللة من اآلية:

مع حسن معاشرتيا، أو ن الحياة الزوجية تقتضي إمساك الزوجة ؛ ألالثالثةالطمقة يتِق اهلل في 
حسان. ) الجوابي،  طبلقيا مع منحيا كامل حقوقيا بمطف  (. 2222: 149وا 

طمق  -صمى اهلل عميو وسمم -أن رسول اهلل  بن الخطاب رضي اهلل عنو عن عمرـ وجاء 2
 ( 1992:  215/  2. ) الحاكم، حفصة، ثم راجعيازوجتو 

لطبلق، إذ لو لم يكن مشروعًا لما طمق أنو دل عمى مشروعية ا ووجه الداللة من الحديث:
 رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم زوجتو. 
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 (  323ـ أجمع المسممون عمى أن الطبلق جائز. ) بدران، 3

 :الطالق مشروعية من الحكمة
 ألن وذلك والدنيوية، الدينية المكاره من لمتخمص مخصوصة حالة في الطبلق اإلسبلم شرع لقد

 إقامة عن والعجز الضرورة حالة في إال يشرع ولم تعالى، اهلل إلى الحبلل أبغض الطبلق
 عصمة في الزوجة وجود عمى يترتب لضررٍ  أو الطباع، وتنافر األخبلق لتباين بينيما المصالح

 .الزوج

 ألفاظ الطالق: 
 عمى النحو اآلتي: يةى قسمين وىما: ألفاظ صريحة، وألفاظ كناتنقسم ألفاظ الطبلق إل

 الطبلق، والفراق، والسراح. مثل: األلفاظ الصريحةأواًل: 
     َحْبُمِك عمى غاربك، وأنت َخِميَّة، واْعَتدِّي، واستبرئي.  ثانيًا: ألفاظ الكناية مثل:

 ( 2222: 151 – 152)الجوابي،                                                           
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 أنواع الطالق:
 عمى النحو اآلتي: قسمين وىما: الطبلق الرجعي والطبلق البائنينقسم الطبلق إلى 

  أواًل: الطالق الرجعي:
 زوجتو في العدة من غير اختيارىا. الذي يممك فيو الزوج حق رجعةالطبلق ىو و 

نما بعد انتياء العدةوالطبلق الرجعي   لمزوج، ويحق ال يرفع قيد الزوجية كامبًل في الحال، وا 
 العدة دون توقف عمى رضاىا.فترة في ما دامت  فيو،مراجعة زوجتو 

 :الطالق الرجعي شروط
 أن تكون الزوجة مدخواًل بيا.ـ 1
 ( 2222: 152) الجوابي،  أن ال يسبق بطبلق أصبًل، أو يسبق بطمقة واحدة.ـ 2

 ثانيًا: الطالق البائن:
والطبلق البائن بينونة وينقسم الطبلق البائن إلى قسمين وىما: الطبلق البائن بينونة صغرى، 

 كبرى عمى النحو اآلتي:
  أـ الطالق البائن بينونة صغرى:

جع ار يحق لمزوج أن يوال ، أو عن طريق المخالعة، قبل الدخول ىو أن يطمق الرجل زوجتو
 .في ىذا الطبلقزوجتو 

 ب ـ الطالق البائن بينونة كبرى: 
 ىو أن يستكمل الرجل عمى زوجتو الطمقات الثبلث

إال بعد أن تتزوج زوجًا  راجع مطمقتوأن يحق لمزوج يال و الزوجية في الحال،  يزيلوىذا الطبلق 
 ( 2222: 154 – 153) الجوابي،  .تيا منويطمقيا، وتنتيي عدثم ويدخل بيا، آخر، 

 وقد يكون الطبلق سنيًا وقد يكون بدعياً 
  والطالق السني هو:
 .فيوفي طير لم يمسيا أن يطمق الزوج زوجتو 
  والطالق البدعي هو:

 ( 2222: 155) الجوابي،  في حيض، أو في طير مسيا فيو. زوجتوأن يطمق الزوج 
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 أسباب الطالق:
ـ سوء العشرة بين الزوجين، وتنافر طباعيما، وتعاكس مفاىيم الحياة بينيما، مما ينتج عنو 1

بينيما إلى حد يستحيل عنده الشقاق الدائم بين الزوجين فتستحيل الحياة، حيث يصل الخبلف 
فيكون الطبلق عبلجًا ينيي الخبلف بين  الصمح، وتصبح الحياة الزوجية جحيمًا ال يطاق؛

 ( 1991: 223، بغدادي، 324الزوجين، ويقضي عمى أسباب النزاع. ) بدران، 
ىا، ـ ضعف الوازع الديني، وتفريط أحد الزوجين في حقوق اهلل تعالى الواجبة مثل الصبلة ونحو 2

جباره عمييا. ) أبو مخدة،   (  2226: 32ولم يتمكن اآلخر من إصبلحو وا 
كإصابة  ـ وجود عيٍب، أو مرض خطيٍر معٍد ال يرجى شفاؤه؛ فيمنع من تحقق مقصود الزواج؛3

أحد الزوجين بالجنون المطبق الذي يشكل خطرًا كبيرًا عمى العائمة؛ فيمجأ الزوجان إلى الطبلق. 
 ( 2222: 223دادي، ، بغ324) بدران، 

ـ إصابة أحد الزوجين بالعقم فيكره أحدىما اآلخر لكونو ال ينجب، ويفوت عميو أمنية كان يحمم 4
 ( 2222: 223، بغدادي، 325بيا قبل الزواج وىي تحصيل الولد. ) بدران، 

ـ تضرر أحد الزوجين ببقائو عمى صحبة اآلخر كغياب أحدىما مدة طويمة، وقد ال يعرف أحي 5
أم ميت، وقد يحكم عميو بالسجن المؤبد؛ فقد تحرم الزوجة ىنا من منفق عمييا؛ فيحق ليا  ىو

 (2222: 223طمب الطبلق إليجاد معيل آخر. )بغدادي، 
ـ فساد أخبلق أحد الزوجين، فبل يراعي لعقد الزواج عيدًا وال حرمًة، وقد يندفع في تيار الفسق 6

ينتمي إليو، ومصدر شر لكل من يتصل بو، والفجور، ويصبح فضيحة الفضائح لكل من 
: 223وتعجز جميع وسائل التقويم عن إصبلحو، ورده إلى الطريق المستقيم. )بغدادي، 

 (  2226: 32، أبو مخدة، 2222
مما سبق يبلحظ الفريق البحثي أن الطبلق مسموح بو لمضرورة، وأن الشريعة اإلسبلمية 

عالى، وجعمتو آخر الدواء وليس تشييًا من الرجل، نفرت منو بوصفو أبغض الحبلل إلى اهلل ت
فالطبلق قد يمجأ إليو الزوج كعبلج لتحقيق مقصد أعظم وىو الحفاظ عمى المودة والمحبة 
والترابط بين أفراد المجتمع؛ إذ العبلقة المشحونة بين الزوجين بالتنافر والشقاق قد تؤثر عمى 

الطبلق فإن األصل فيو الحظر، بمعنى أنو محظور وأما بناء المجتمع كمو، قال ابن عابدين: " 
إال لعارض يبيحو، وىو معنى قوليم األصل فيو الحظر واإلباحة لمحاجة إلى الخبلص، فإذا 

وسفاىة رأي ومجرد كفران  لم يكن فيو حاجة إلى الخبلص بل يكون حمقاً  كان ببل سبب أصبلً 
خبلص اإليذاء بيا وبأىميا وأوالدىا  ( 1992: 228/  3بدين، ) عا  "النعمة وا 
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 سابقة:الدراسات ال
ىدفت دراسة المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزعات إلى التعرف عمى المشكبلت 
السائدة بين األزواج قبل حدوث الطبلق، والوقوف عمى األسباب الحقيقية لمطبلق بين الزوجين، 

( حالة  382عينة الدراسة من ) واتبع المركز في دراستو المنيج الوصفي التحميمي وتكونت 
% من مجتمع الدراسة المكون من مجموع أعداد حاالت الطبلق المسجمة  25.5طبلق بنسبة 

م، وقد تم  2222( حالة خبلل عام  1432لدى المحاكم الشرعية في قطاع غزة والبالغة ) 
أسباب الطبلق  اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المنتظمة. وتوصمت الدراسة إلى أن

ترجع إلى عمر الزوجين، ومستوى التعميم، والبطالة، وصمة القرابة بين الزوجين حيث أثبتت أن 
% من نسب الزواج داخل المجتمع الفمسطيني في محافظات غزة تعتمد نظام زواج 52  حوالي

شاركة األقارب، كما أن تأثير العوامل االجتماعية من تدخل األىل في حياة الزوجين وعدم م
األبناء والبنات بشكل حقيقي في اختيار شريك أو شريكة المستقبل وكذلك العادات االجتماعية 
السائدة في تشجيع زواج األقارب وفي طرق الخطبة التقميدية تشكل أىم العوامل المؤدية إلى 

توفر حدوث الطبلق في األسرة الفمسطينية، كما يحتل العامل االقتصادي موقعًا ميمًا حيث ال ت
لؤلزواج الشابة في كثير من األحيان االستقبلل في المسكن مما يجعميم يخضعون لتأثير 

 وضغط العادات االجتماعية والتي تحثيم عمى البقاء في كنف األسرة الممتدة.   
م ( إلى بيان التدابير التي وضعتيا الشريعة  2226بينما ىدفت دراسة أبو مخدة ) 

الطبلق، وكذلك إظيار دور المحاكم الشرعية وما يتمثل من دور اإلسبلمية لمحد من ظاىرة 
القاضي ودائرة اإلرشاد األسري في حل المشكبلت بين الزوجين مع التعرض لذكر نماذج عمى 

 ذلك.
فبينت الدراسة مجموعة التدابير الشرعية والقضائية قبل الزواج مثل: معايير اختيار كل 

 بل الزواج، والمعايير العرفية ) العادات والتقاليد (من الزوجين اآلخر، والفحص الطبي ق
كما بينت الدراسة مجموعة التدابير الشرعية والقضائية بعد الزواج مثل: بيان حق الزوجة عمى 

 زوجيا، وحق الزوج عمى زوجتو، والحقوق المشتركة بين الزوجين.
يقاع الطبلق بين وقد وضحت الدراسة التدابير الشرعية والقضائية عند حدوث الشقاق و  ا 

الزوجين مثل: التدابير المتعمقة بالتراتيب المادية كدفع مؤخر الصداق، ونفقة العدة، وكذلك 
التدابير الشرعية والقضائية المتعمقة بالتراتيب المعنوية كمكانة األبناء، ومكانة حسن العشرة بين 

وع الطبلق كالترىيب من إيقاع الزوجين، وكذلك التدابير الشرعية والقضائية المتعمقة بتنظيم وق
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وعدد الطمقات وأثرىا، وألفاظ وأقسام الطبلق مثل: الطبلق الصريح والطبلق الكنائي،  الطبلق،
 والطبلق السني والطبلق البدعي.

ووضحت الدراسة دور القاضي في حل المشكبلت بين الزوجين، وحدود صبلحياتو في 
سري في حل النزاعات الزوجية، وحدود حل النزاعات الزوجية، وكذلك دور اإلرشاد األ

 صبلحياتو في حل النزاعات الزوجية.
 وختمت الدراسة بذكر بعض صور الوقائع العممية التي تم حميا.

 :أوجه التشابه ونقاط االختالف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي
الطبلق حيث تحدثت ـ تتشابو الدراسات السابقة مع البحث الحالي في كونيا تناولت موضوع 1

دراسة المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات عن األسباب المؤدية إلى الطبلق من وجية 
نظر المطمقين والمطمقات، بينما تحدثت دراسة أبو مخدة عن التدابير الشرعية والقضائية لمحد 

 من ظاىرة الطبلق.
لنزاعات مع البحث الحالي في استخداميا ـ تتشابو دراسة المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل ا2

 المنيج الوصفي التحميمي.
ـ تتشابو دراسة المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات مع البحث الحالي في أنيا تحدثت 3

 عن األسباب المؤدية إلى الطبلق.
القضائية ـ تتشابو دراسة أبو مخدة مع البحث الحالي في أنيا تحدثت عن التدابير الشرعية و 4

 لمحد من ظاىرة الطبلق.
ـ تختمف دراسة المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات عن البحث الحالي في أنيا 5

تحدثت عن األسباب المؤدية لمطبلق من وجية نظر المطمقين والمطمقات فقط، بينما البحث 
ة الشرعيين ودائرة الحالي يبحث عن جميع األسباب المؤدية إلى الطبلق من وجية نظر القضا

 اإلرشاد األسري.
ـ تختمف دراسة أبو مخدة عن البحث الحالي في تركيزىا عمى التدابير الشرعية والقضائية بينما 6

 البحث الحالي ركز عمى جميع السبل المؤدية إلى الحد من ظاىرة الطبلق.    
 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

 وأىم التوصيات.ـ دعم المقدمة بأبرز النتائج 1
 البحث وصياغة بعض األسئمة الفرعية. ظاىرةـ اشتقاق 2
 ـ بناء أداة البحث المناسبة وىي المقابمة.3
 ـ اختيار المنيج المناسب لمبحث.4
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 ـ تفسير نتائج البحث.5
 

 ما تميز به البحث الحالي عن الدراسات السابقة:
 محافظات غزة، وسبل الحد منيا؟الطبلق في  ظاىرةـ ىدف البحث إلى التعرف إلى واقع 1
 الطبلق في محافظات غزة. ظاىرةـ توضيح حجم 2
 الطبلق. ظاىرةـ توضيح اآلثار المترتبة عمى 3
 الطبلق في محافظات غزة. ظاىرةـ إبراز سبل الحد من 4

  منهج البحث:
 المنيج الوصفي التحميمي.

 مجتمع البحث:
 حاالت الطبلق في محافظات غزة. 

 عينة البحث:
 تم اختيار العينة بطريقة قصدية بواقع قاضيين شرعيين، ومسؤولين من دائرة اإلرشاد األسري. 

 : البحث أدوات
عداد األسئمة الخاصة بالقضاة الشرعيين ورؤساء دائرة اإلرشاد  تم استخدام المقاببلت وا 

سئمة مع األسري بمحكمتي خان يونس وبني سييبل، واجتمع الفريق البحثي وشارك في إعداد األ
 المعمم المشرف عمى البحث، وأظيرت ورشة العمل األسئمة التالية:

 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما درجة انتشار 1
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما أسباب 2
 الطبلق في محافظات غزة؟ ظاىرةـ ما اآلثار المترتبة عمى 3
 ؟الطبلق في محافظات غزة ظاىرةـ ما سبل الحد من 4

 نتائج البحث:
الطالق في محافظات  ظاهرةما درجة انتشار ـ اإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى 1

  غزة؟
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خبلل إجراء مقاببلت شخصية مع القاضي الشرعي بمحكمة 
 خان يونس والقاضي الشرعي بمحكمة بني سييبل وكذلك تحميل البيانات والوثائق الرسمية
الصادرة عن المجمس األعمى لمقضاء الشرعي، وديوان قاضي القضاة، والجياز المركزي 

 لئلحصاء الفمسطيني، ومن خبلل تحميل ىذه الوثائق تبين لمفريق البحثي ما يأتي:
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%، حيث  22 – 16في السنوات العشر األخيرة تتراوح نسب الطبلق في محافظات غزة ما بين 
م   2216م وحتى  2222ظات غزة في الفترة الزمنية الممتدة من بمغت حاالت الطبلق في محاف

 ( ثمانية وثبلثين ألفًا ومائتين وثمانية وتسعين حالة.  38298) 
كما أكد القضاة الشرعيين أن نسبة الطبلق تتأثر بعدد حاالت الزواج وأن العبلقة بين الزواج 

زاد عدد حاالت الطبلق، وكمما  والطبلق عبلقة طردية؛ فكمما زاد عدد حاالت الزواج كمما
 انخفض عدد حاالت الزواج كمما انخفض عدد حاالت الطبلق.

ارتفاع معدالت وكشف رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي الشيخ حسن الجوجو عن 
 .2215مقارنة بالعام الماضي  2216الطبلق في مقابل انخفاض معدالت الزواج في عام 

إجمالي  ، بينما بمغ( حالة زواج 22.778 ) 2215عام  حاالت الزواج فيحيث بمغ عدد 
 .( 19.248 ) 2216 الزواجحاالت 

 2216وجود نقص في حاالت الزواج في العام الفارق في عدد حاالت الزواج يشير إلى أن  أي
 عن العام الماضي. ( % 8)  تونسبزواج أي بفارق  حالة ( 1542) بـ  2215عن العام 

         2216لمعام  عدد حاالت الطبلق في محافظات غزة، فقد بمغ أما عن حاالت الطبلقو 
    ، وقد بمغت النسبة المئوية ما بين حاالت الزواج وحاالت الطبلق ما نسبتو ( حالة 3.188 )
، إذ بمغت نسبة الطبلق لمعام 2215 نسبة أعمى من العام الماضيال ذه( وى % 16.6 )

بين عدد حاالت الطبلق فارق أن الالة طبلق، أي ح ( 2627) ( بواقع  % 14.6 ) 2215
 2)  نسبتو حالة طبلق زائدة، وعميو يكون ىناك ارتفاع في نسبة الطبلق(  561)       بمغ 
 مقارنة بالعام الماضي.( % 

  16:03 ] 2017 / 01 / 29 )  : 2217، فمسطين برس،  21 – 22: 3487) اليعقوبي، 
  موزعة عمى محافظات غزة: 2216حاالت الزواج والطبلق لمعام والجدول اآلتي يبين أعداد 

 حاالت الطبلق حاالت الزواج المحافظة م
 1124 7.244 غزة 1
 618 3.669 شمال غزة 2
 588 3.574 خان يونس 3
 462 2.734 الوسطى  4
 396 2.227 رفح 5
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والنسبة المئوية ليا في والجدول اآلتي يظير أعداد حاالت الزواج وأعداد حاالت الطبلق 
 محافظات غزة في السنوات السبع األخيرة:

  م

 عدد  السنة
 حاالت الطبلق

 عدد 
 حاالت الزواج

النسبة 
 المئوية

 % 17.8 17124 3252 م 2212 1
 % 16.4 16778 2761 م 2211 2
 % 18 15878 2872 م 2212 3
 % 17.6 17359 3265 م 2213 4
 % 17.9 16128 2889 م 2214 5
 % 14.6 22778 3281 م 2215 6
 % 16.6 19248 3188 م 2216 7

 
الطالق في محافظات  ظاهرة ما هي أسباب ـ اإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى:2

 ؟غزة
تم إجراء مقاببلت مع القضاة الشرعيين بمحكمتي خان يونس وبني سييبل، وكذلك إجراء 

وكانت نتائج  األسري بمحكمتي خان يونس وبني سييبلمقاببلت مع رؤساء دائرة اإلرشاد 
 المقاببلت عمى النحو التالي:

 :ديد من األسباب من أبرزىاإلى الع الطبلق في محافظات غزة ظاىرةترجع أسباب 
والمتبلحقة التي  الطاحنة االقتصادية األزماتـ ارتفاع نسبة الفقر والوضع االقتصادي العام و 1

يعاني منيا المجتمع الفمسطيني وخصوصًا فئة الشباب المتزوجين حديثًا حيث ال يستطيع 
 يصل الذي األسري الشقاق الشباب توفير المتطمبات األساسية لبيت الزوجية، مما ينشأ عنو

 الطبلق. إلى األسر ببعض
 المعايير الشرعية. عن البعدلشريك الحياة، و  االختيار وسوء الزواج في التعجلـ 2
حيث تتدخل العائمتان في شؤون أوالدىما بعد الزواج، مما  والزوجة الزوج ألىل السمبي الدورـ 3

  والخصومات التي تنتيي بالطبلق. يترتب عميو الكثير من المنازعات
ـ وجود عيوب َخْمِقية غير ظاىرة قبل الزواج وتظير بعد الزواج بسبب عدم وجود الصدق 4

 والوضوح قبل إنشاء عقد الزواج بين العائمتين.
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 دوره أن واألميات اآلباء كثير من يظنحيث  واألميات لآلباء التوجييي الدور غيابـ 5
 التي الخاطئة التوجييات بعض عن ناىيك ابنتو، أو ابنو بزواج ينتيي التوجييي أو ،التربوي
 .اآلخر مشاكسة عمى الطرفين أحد وتحرض تدمر، أو تيدم
 لمحياة واقعية غير خيالية صورة اإلعبلمحيث ترسم وسائل  اإلعبلم سائلـ التأثير السمبي لو 6

 جميمة والزوجة مناسبة، وببل بمناسبة لميدايا مغداق مترف أنيق وسيم شاب فالزوج الزوجية،
 حمبلً  تعرف ال المرأة ىذه وكأن وزوجيا، ىي والنوادي والحفبلت لمعواطف متفرغة جذابة حسناء

 فترسم والمذة لمشيوة فقط فيي المنزل، شؤون ترتيب وال أبناء تربية وال رضاعاً  وال وضعاً  وال
 ما وسرعان اليبلمية، أو الخيالية المشاىد ىذه خبلل من الزوجية لمحياة واىمة حالمة صورة

 .حامميو رءوس عمى السقف ويخر الخيال، أمام الواقع يصمد فبل بالواقع، الخيال يصطدم
االستخدام السيء من كبل الزوجين، أو أحدىما لشبكات التواصل االجتماعي مم يؤثر سمبًا ـ 7

 عمى العبلقة الزوجية.
ـ حالة االنقسام الفمسطيني وما تبعو من مشاكل اجتماعية ونزاعات أسرية أدت في كثير منيا 8

 إلى الطبلق.
 بالشراكة الوعي مع ضعف وـ جيل كبل الزوجين لمواجبات والحقوق لكل واحد منيما أو عمي9

 .الزوجية والحياة
 الثقافي والعقمي والعممي واالجتماعي واالقتصادي. الزوجين في المستوى اختبلف .12
ضعف العبلقة العاطفية بين الزوجين والنظر لمشريك عمى أنو يقوم بواجباتو المنوط بو  .11
 فقط.
تطبيقيما ألحكام الشرع فيما ينشأ بينيما من وعدم  ،الزوجين حياة في ـ ضعف الوازع الديني12

 مشاكل وخصومات.
ـ عدم توفر مسكن مستقل لممتزوجين حديثًا؛ فينشأ عنو سكن الزوجان مع العائمة مما يؤدي 13

 إلى تدخل العائمة في حياة الزوجين فيترتب عمى ذلك الكثير من المشاكل التي تنتيي بالطبلق.
 الطالق؟ ظاهرةما هي اآلثار المترتبة عمى  الذي ينص عمى:ـ اإلجابة عن السؤال الثالث و 3

في نفس المقاببلت التي تم إجراؤىا مع القضاة الشرعيين ورؤساء دائرة اإلرشاد األسري تم طرح 
 السؤال السابق من قبل الفريق البحثي وكانت اإلجابات عمى النحو التالي:

 واألسرة الفرد واستقرار أمن ييدد كبيراً ًا خطر  و يشكلأن فسنجد الطبلق آثار إلى نانظر إذا 
 ومن أبرز ىذه اآلثار: والمجتمع
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 فيو ويحسون يظميم الذي والمأوى األمن يفقد األطفال ، حيثاألطفالتت شـ التفكك األسري وت1
 .كبيراً  فراغاً  فيو ويترك والدىم يغادره أو ،فيو ولدوا الذي البيت فيغادرون؛ واالطمئنان بالراحة

 بناء عمى تؤثر طبلق األبوين حيث ظاىرةـ اآلثار السمبية التي تعود عمى األطفال بسبب 2
، وقد الدراسية محياتي عمىمما يؤثر  مستقرة، فيعيش األطفال حياة مضطربة غير شخصيتيم؛

 في السموك. يؤدي بيم إلى االنحراف اإلجرامي
 .حياتيا عمى طرأ الذي التغير نتيجة النفسية االضطراباتـ معاناة المرأة المطمقة من 3
 باعتبارهـ لجوء أطفال المطمقين والمطمقات إلى سوق العمل مبكرًا إذ بالطبلق يتخمى األب 4

؛ فيمجأ األطفال إلى المادية حاجاتيم إشباع عن توقفعمى أبنائو وي اإلنفاق عن األول المسؤول
 بلقية ومالية وتربوية.توفير احتياجاتيم بأنفسيم فيتعرضون لمشاكل نفسية وأخ

ـ انتشار الكراىية والبغضاء والقطيعة بين عائمتي الزوج والزوجة مما يفسد صفاء العبلقات 5
 داخل المجتمع المسمم.

 فشلنتيجة  تتحملو  مقصرةو  ميممةباعتبار أنيا  ـ نظرة المجتمع السمبية تجاه المرأة المطمقة6
في عائمتيا أو في مجتمعيا، وينعكس عمى زواجيا مما يعرضيا لبلضطياد إما  ،الزوجية حياتيا

 مرة أخرى.
ـ تفاقم التكاليف المادية عمى الزوج المطمق حيث ُيمزم بدفع نفقة أبنائو، ومتأخرات المير 7

والحقوق المالية األخرى لمطمقتو، وقد تمجأ المحكمة إلى استقطاعيا من راتبو، أو تحويمو إلى 
عميو مما يجعمو يعاني من العبء االقتصادي واالجتماعي  الشرطة إذا لم يتمكن من دفع ما

 والنفسي الجديد.
في  الطالق ظاهرةما هي سبل الحد من  ـ اإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص عمى:4

 ؟محافظات غزة
من خبلل المقاببلت التي تم إجراؤىا مع القضاة الشرعيين ورؤساء دائرة اإلرشاد األسري 

الطبلق في محافظات غزة، ومن  ظاىرةالفريق البحثي عن سبل الحد من  تم التساؤل من قبل
 خبلل اإلجابات استطاع الفريق البحثي أن يرصد السبل اآلتية:

ـ االلتزام باختيار الزوج أو الزوجة عمى أسس وقواعد دينية وأخبلقية وثقافية تتناسب مع 1
 الطرف الثاني.

ـ التوعية الراشدة لممتزوجين والمقبمين عمى الزواج والتي ينبغي أن يتوالىا ذوو االختصاص من 2
القائمين عمى المؤسسات الرسمية والمجتمعية من خبلل عقد دورات تدريبية وتوعوية وورشات 
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وكيفية معاممة كل شريك  عمل لمتعريف بفن الحياة الزوجية، والحقوق والواجبات بين الزوجين
 شريكو، وقدسية العبلقة بين الرجل والمرأة وأنيا تقوم عمى االحترام والعطاء. ل
 .الشرعي العقدقبل  ةالزوجي رخصة قيادة الحياة عمى بالحصول الخاطبين إلزام ـ3
من خبلل زيادة عدد المختصين النفسيين  الشرعية المحاكم لدى األسري اإلرشاد دائرة تأىيلـ 4

 ر التوعية األخبلقية والتربوية البلزمة لكبل الزوجين.والتربويين والقضاة لنش
ـ تشكيل لجان إصبلح من العائبلت وذوي الخبرة والعقل الرشيد لحل المشاكل الزوجية من 5

 حياتيم األسرية وعدم إيصال المنازعات إلى حد الطبلق. في الشرع لتحكيم الزوجين دعوةخبلل 
 اإلعبلم وسائل الطبلق االقتصادية واالجتماعية من خبلل ظاىرةتوعية المجتمع بمخاطر  ـ6

 الحياة تعزز مفاىيم غرس إلى يدفاألسرية ت الحياة في متخصصة برامج إعداءب المتنوعة
 .الخاطئة المفاىيم وتصحح األسرية

ترسم صورة زاىية عن  الثانوية ألبناء المرحمة نظريةعممية  مادة ـ تضمين المنياج الفمسطيني7
 .السميمة األسرية الحياةالزوجية، وتضع األسس والقواعد الصحيحة لبناء  عبلقةال طبيعة

من خبلل تخصيص خطب  الدينية والشؤون األوقاف وزارةـ تفعيل دور المنبر عن طريق 8
السعيدة، وما يترتب عمييا من تماسك المجتمع وترابط  الزوجية الحياةأسس  حول ومواعظ دورية

الطبلق وأسبابيا وآثارىا  ظاىرةفي رعاية األبناء وتربيتيم، وخطورة انتشار  أفراده، ودور األسرة
 وسبل الحد منيا.

ـ قيام الحكومات بواجبيا والمتمثل بتوفير فرص عمل لمشباب، ومصدر دخل كافي لكل شاب 9
ليتمكن من سد احتياجاتو واحتياجات أسرتو، وضمان حياة كريمة لو وألسرتو، وىذا من أكبر 

 الطبلق حيث يقضي عمى أىم أسبابيا. ظاىرةلمحد من السبل 
ـ تخفيف أولياء األمور من تكاليف الزواج وتقميل العبء المالي الممقى عمى كاىل الشاب 12

المقبل عمى الزواج؛ حتى ال يثقل الشاب بالديون التي تصبح سيفًا مصمتًا عميو ينغص عميو 
 زوجتو.عيشو، ويقوده إلى جحيم المشاكل والخصومات مع 

 ـ الوضوح والصدق في بداية كل عبلقة ىو السبيل األمثل لنجاحيا.11
ـ أن يحافظ الزوجان عمى شخصيتيما، ويحدا من تدخل األىل في حياتيما الزوجية ليشقا 12

 طريقيما بأنفسيما.
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 توصيات البحث:
 يوصي الفريق البحث بضرورة ما يأتي:

تأىيل دائرة اإلرشاد األسري بزيادة عدد الموظفين فييا، ـ دعوة مجمس القضاء األعمى إلعادة 1
 وتوفير إخصائيين تربويين واجتماعيين ونفسانيين.

ـ نوصي مجمس القضاء األعمى وديوان قاضي القضاة بضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم 2
 الشرعية ليتسنى لمقضاة متابعة مشاكل الطبلق؛ إذ يعاني القضاة من ضغط عمل كثيف.

ـ نوصي بضرورة التنسيق بين مجمس القضاء األعمى ووزارة األوقاف والشؤون الدينية إلقامة 3
 دورات شرعية وتربوية وتوعوية لمشباب والفتيات المقبمين عمى الزواج.

ـ نوصي المجمس التشريعي بسن قانون يمنع من عقد الزواج إال بعد حصول الزوجين عمى 4 
 رخصة قيادة حياة زوجية.

صي وزارة التربية والتعميم بضرورة تضمين المنياج الفمسطيني مادة عممية ألبناء المرحمة ـ نو 5
الثانوية تتحدث عن طبيعة الحياة الزوجية وأسس وقواعد بنائيا، وواجبات وحقوق كل من 

 الزوجين عمى اآلخر، ودور األسرة في رعاية األبناء وتربيتيم.
ة بإعداد برنامج دعوي تربوي من خبلل منبر الجمعة ـ نوصي وزارة األوقاف والشؤون الديني6

 الطبلق واآلثار الكارثية المترتبة عمييا. ظاىرةلتوعية الناس بمخاطر 
ـ نوصي وزارة اإلعبلم بضرورة إعداد مواد وبرامج إعبلمية ىادفة ترسم صورة مشرقة وحقيقية 7

الصورة الخيالية التي تقدميا وسائل ألسرة سعيدة ببيان واجباتيا وحقوقيا وآلية بنائيا بعيدًا عن 
 اإلعبلم عن الحياة الزوجية.  

 مقترحات البحث:
الطبلق في جميع محافظات  ظاىرةيقترح الفريق البحثي دراسة تيدف إلى التعرف درجة انتشار 

 فمسطين ومخيمات الشتات والداخل المحتل.
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الطبلق في محافظات غزة  ظاىرةىدفت الزيارة إلى تعرف درجة انتشار 
 وأسبابيا وآثارىا وسبل الحد منيا.

حيث تم التنسيق لمزيارة من خبلل قسم الشؤون اإلدارية بديوان قاضي 
الشرعي، وبناًء عمى ذلك تمت مقابمة القاضي الشرعي بمحكمة خان يونس  القضاة

 الشرعية أحمد عاشور، وكذلك مقابمة رئيس دائرة اإلرشاد األسري بالمحكمة نفسيا.
وقام الفريق البحثي بطرح األسئمة عمى سماحة القاضي والذي تكرم باإلجابة 

الطبلب إلى المحكمة الشرعية عمى تساؤالت الفريق مبديًا سعادتو الغامرة بحضور 
 وطالبيم بمواصمة الجد واالجتياد.

كما أبدى الطبلب سرورىم بالزيارة الميدانية لممحكمة والتعامل الراقي من قبل 
 القاضي الشرعي ورئيس دائرة اإلرشاد األسري، واستفادتيم لمكثير من المعمومات.

م من الغرفة الصفية إلى مصدر وقد أبدى مدير المدرسة إعجابو بالزيارة ونقل التعم
تعمم حقيقي، وكسر الجمود في العممية التعميمية وتجاوز الطبلب لمرحمة الخجل 

 وتعامميم بجدية مع المواقف الحقيقية.    
 
 
 
 
 الشرعية ببني سهيال.سالمية لممحكمة ـ تقرير زيارة الفريق البحثي لمتربية اإل7

الطبلق في محافظات غزة  ظاىرةىدفت الزيارة إلى تعرف درجة انتشار 
 وأسبابيا وآثارىا وسبل الحد منيا.

حيث تم التنسيق لمزيارة من خبلل قسم الشؤون اإلدارية بديوان قاضي 
القضاة الشرعي، وبناًء عمى ذلك تمت مقابمة القاضي الشرعي بمحكمة بني سييبل 

 ة زياد الحاج، وكذلك مقابمة رئيس دائرة اإلرشاد األسري بالمحكمة نفسيا.الشرعي
وقام الفريق البحثي بطرح األسئمة عمى سماحة القاضي والذي تكرم باإلجابة 
عمى تساؤالت الفريق مظيرًا البيجة والسرور بحضور الطبلب إلى المحكمة الشرعية 

 زيارة الفريق العممي لممحكمة الشرعية بخان يونس صور
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ى أن يوفقيم لما فيو صبلح العباد وشكر ليم جيدىم واجتيادىم وتضرع إلى اهلل تعال
 والببلد.

وقد أبدى الطبلب سعادتيم وارتياحيم بالزيارة الميدانية لممحكمة والتعامل 
الراقي من قبل القاضي الشرعي ورئيس دائرة اإلرشاد األسري، واستفادتيم لمكثير من 

 المعمومات.
والتي حققت وكذلك أبدى مدير المدرسة إعجابو وسروره بالزيارة الميدانية 

كسر الجمود في العممية التعميمية، ونقمت التعمم من الغرفة الصفية إلى مصدر تعمم 
حقيقي، تجاوز الطبلب خبلليا مرحمة الخجل والحياء، وتعامموا بجدية مع المواقف 

 الحقيقية، مما سينعكس عمى حياتيم العممية والعممية فيما بعد.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفريق البحثي لممحكمة الشرعية ببني سييبلزيارة 


