
ملخص البحث
أحدث الغزو األمريكي للعراق عام 2003م كثرًيا من املتغريات االجتماعية يف اجملتمع العراقي. فعلى املستوى 
األسري شهدت األسرة العراقية تغريات هامة أدت لرتاجع دورها الريادي، فارتفعت نسبة الطالق لنحو 200%، وتزايدت 
حاالت فقد األبوين أو أحدهما يف العراق،  وبلغ عدد األطفال األيتام املاليني؛ وارتفع معدل وفيات األطفال إىل 150%؛ 
بسبب احلصار الظامل، واألمراض املتنوعة اليت ظهرت بعد الغزو.. وحتدثت التقارير بأنَّ 90-100 امرأة ترتمل كل 
والسرطان  األمراض، كالكولريا  وانتشرت  امرأة..  ماليني  مثانية  العراق  يف  والعوانس  األرامل  عدد  ووصل  يوم، 
واإلسهال واإليدز، واألمراض الوبائية والنفسية وأمراض األطفال.. وشهد اجملتمع أعظم حاالت التهجري الطائفي؛ حتى 

رين املاليني، وصار العراق من أخطر دول العامل، وأقلها أمًنا على اإلطالق. بلغ عدد امُلَهجَّ

وعلى مستوى املرأة وخصوصياتها، أصبحت املرأة العراقية هدًفا مركزيًّا من أهداف االحتالل، فاستهدفوها 
جبميع الوسائل ومبختلف الطرق، اقتصاديًّا وعلميًّا وجسديًّا وفكريًّا.

كما شهد االقتصاد العراقي ترديًّا كبرًيا يف مستوى أدائه، وصارت املعيشة يف أدنى مستوياتها، وضربت 
البطالة أطنابها يف اجملتمع، حتى بلغت نسبتها 70% مما وّلد معاناة كبرية لدى األسرة العراقية.

مل تكن اخلدمات بأفضل حال؛ إذ يعاني العراق -منذ الغزو- من فقداٍن كبري للخدمات األساسية الضرورية 
ا، كاملاء -الذي وصلت نسبة العراقيني الذين ال جيدونه 70%- والكهرباء، والوقود، وغريها. جدًّ

وعّمت اجملتمَع كثرٌي من املشاكل األخالقية والرتبوية؛ حيث انتشر ما يسمى »زواج املتعة« يف مناطق عديدة، 
وخاصة جنوب البالد، يف جتسيٍد واضح ألحد مظاهر تفتت اجملتمع، وانهيار قيمِه األصيلة.. وراَج سوق املخدرات 
ر عدد مدمنيها واملتاجرين بها بعشرات اآلالف.. وشاعت السرقات وعمَّ الفساد،  وتهريبها من وإىل العراق، وُقدِّ

يف مؤشر خطري على ضياع خريات العراق وثرواته، اليت يتكالب عليها اجملرمون.

لقد تأكد أنَّ االحتالل هو أساس املشاكل يف بالد الرافدين، وأنَّ تصرفاته اهلمجية اليومية وراء الرتاجع 
احلرب  لتداعيات  واضحة  نتيجة  جاءت  املتغريات  فكل  العراقي..  اجملتمع  مفاصل  شهدته  الذي  الكبري 
العدوانية، اليت عملت بشكل كبري على حتطيم دعامات اجملتمع، ومتزيق نسيجه، مما انعكس بصورة 

واضحة على مكونات جمتمعنا الداخلي.

التغريات االجتماعية يف العراق بعد الغزو األمريكي
د. حسني الرشيد

)كاتب وباحث عراقي(
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أفكار و مقتطفات
م دعامات اجملتمع، ومتزق نس���يجه؛ بس���بب الكوارث  ي���كاد يتفق اجلميع على أنَّ احلروب حتطِّ  •
اليت تس���ببها، وال���يت تنعكس بصورة كبرية عل���ى الوضع الداخلي للمجتمع، وم���ا يتبع ذلك من 

تغريات يف القيم واألعراف االجتماعية السائدة واملتوارثة.

إذا كان تقري���ر األم���م املتحدة ينص على أنَّ معدالت الطالق ارتفعت خالل األعوام 2003-2006م   •
بنسبة 200%، يف حني تراجعت نسبة الزواج يف نفس الفرتة إىل 50% ، فإنَّ إحصائيًة أخرى ذكرت 
أنَّ ح���االت الط���الق بلغ���ت )133348( حالة طالق يف عم���وم أحناء العراق، منه���ا )94401( دعوى 
ط���الق، و)10901( دع���وى لطل���ب التفريق، بينما كان عدد طلبات تصدي���ق الطالق الواقع خارج 

احملاكم )13026( حالة.

يف ظ���ل أوضاع أمنية مرتدية تعيش���ها ب���الد الرافدين، منذ أكثر من أربع س���نني، وعمليات عنٍف   •
داٍم ومتواص���ل ُت���وِدي حبياة مئات العراقيني ش���هريًّا، كان من الطبيع���ي أن ترتفع أعداد األطفال 
العراقي���ني اليتامى، الذين فقدوا كال الوالدين أو أحدهما؛ بس���بب الغ���زو األمريكي وتداعياته 

لبالدهم.

مع���روٌف أنَّ اجملتم���ع العراقي قد أصيب باالنهيار بعد الضربات املتتالية اليت تلقاها يف حربني إبان   •
مثانينيات وتس���عينيات القرن املاضي، أعقبهما حصار ظامل اس���تمر ثالثة عش���ر عاًما، تاله غزو 
دّمر البنية التحتية وهياكل اجملتمع كافة، وكان نصيب األسرة منها وافًرا؛ بسبب تزايد أعمال 
القت���ل الذي يطال الرجال غالًبا، مما ترك جمموعة كبرية من النس���اء األرامل يف اجملتمع، الذي 

ال يزال تتصاعد فيه وترية العنف والدمار.

أظهرت دراسة خاصة ملنظمة اليونسيف التابعة لألمم املتحدة أجرتها نهاية العام املاضي )2006م( وجود   •
أكثر من مليون ونصف من النساء األرامل يف العراق، إضافة إىل مئات اآلالف من املطلقات.

يعان���ي رب���ع س���كان العراق م���ن اضطرابات نفس���ية؛ نتيجة احل���روب املتالحقة، والع���وز املادي،   •
ر تقرير نش���رته »واش���نطن بوس���ت األمريكية« قب���ل فرتة وجيزة  واالضطهاد السياس���ي.. وقد حذَّ
من التداعيات النفس���ية على األطفال نتيجة االحتالل وتبعاته، مس���تندة يف ذلك على أقوال خرباء 
عديدي���ن من أصحاب االختصاص، وأكدت على أنَّ هذا س���يؤدي إىل خلق جيٍل س���يصبح أكثر 

عنًفا يف اجملتمع.

أظه���رت دراس���ة حديثة أنَّ العراق أخط���ر دول العامل، وأقلها أمًنا على اإلطالق، وعزت الدراس���ة   •
سبب ذلك إىل االضطرابات اليت خلَّفها االحتالل األمريكي.

تس���بب الفلت���ان األمين الرهيب بعد الغزو مبقتل ما يقرب من مليون وربع عراقي، حس���ب دراس���ة   •
أجرتها وكالة ]ORB[ الربيطانية. وهذه الدراسة وإن مل تكن دقيقة إىل حد اليقني، إال أنها تثري 
من جديد شبح كون القتلى العراقيني بسبب الغزو هو أكرب بكثري مما تعرتف به إدارة أمريكا 

وبريطانيا ووزارة الصحة العراقية.
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إذا كان���ت الوالي���ات املتح���دة األمريكية قد ش���نَّت حربها الض���روس ضد بلٍد آم���ٍن، تطغى فيه   •
الرتكيبة النس���وية بنس���بة 62% أمام نس���بة الرجال البالغ���ة 38%؛ فإنَّ الدراس���ات احلديثة كافة 
تؤكد على أنَّ النس���اء ُيعتربن الضحايا الرئيس���ة للمعارك واحلروب يف زماننا، وأنَّ احلروب ترتك 
آثارها الطويلة على النساء بشكٍل خاص.. وعلى هذا فقد أصبحت املرأة العراقية هدًفا مركزيًّا 
من أهداف االحتالل؛ فقد اسُتهِدفت جبميع الوسائل، ومبختلف الطرق، فهي مستهدفة اقتصاديًّا 

وُخلقيًّا وعلميًّا وجسديًّا وفكريًّا.

يف كل احلروب اليت دارت رحاها على األرض منذ القرون الوسطى مل تسجل جرائم وانتهاكات   •
ق���ذرة وقع���ت على املرأة حبجم اجلرائم الكربى اليت ارُتكبت ض���د املرأة العراقية من ِقَبل قوات 

االحتالل األمريكي، وتشكيالت حكوماته األربعة.

تعدُّ »التجارة اجلنسية« أو ما يعرف ب� »جتارة الرقيق األبيض« من أقذر الظواهر اليت مت تشجيعها   •
بع���د الغزو األمريكي للع���راق؛ إذ قامت الواليات املتحدة األمريكية بفتح ش���ركات متخصصة 

لالجتار باجلنس ألول مرة يف تاريخ العراق.

يعاني االقتصاد العراقي من ترٍد كبري يف مس���توى أدائه؛ فاملعيش���ة يف أدنى مستوياتها، والبطالة   •
ضاربة أطنابها يف اجملتمع، وبلغت نس���بتها 70% -س���وى جمالي اجليش والشرطة- مما وّلد معاناة 

كبرية لدى األسرة العراقية، اليت بات كثري منها ال يستطيع توفري القوت اليومي.

ُلوحظ بعد االحتالل األمريكي انتشار ما يسمى زواج املتعة يف مناطق عديدة من العراق، خاصة   •
مناط���ق اجلن���وب.. ويعترب هذا ال���زواج إحدى مظاهر تفت���ت اجملتمع، وانهيار قيم���ه األصيلة اليت 

حيملها.

بعد الغزو، ويف ظل صمت من قوات االحتالل األمريكي واحلكومة ظهرت عادة تعاطي املخدرات   •
واالجتار بها بشكل واضح يف العديد من املناطق، بعد أن كانت من احملرمات اليت تقضي، يف 

كثري من األحيان، مبتعاطيها أو تاجرها إىل عقوبة اإلعدام.

واق���ع احل���ال والس���رعة الكب���رية اليت ظه���رت فيها املخ���درات يف الش���ارع العراقي بع���د أياٍم من   •
االحتالل، وما رافقه من صمت مريب من ِقَبل السياس���يني، كل ذلك يؤكد بالدليل امللموس أنَّ 
انتش���ار املخدرات مل يكن -إطالًقا- رّد فعٍل ناجٍم عن اإلحباط أو اليأس، الذي س���بَّبه االحتالل 
والعنف الطائفي، بل إنَّ األمر كان صفحة سياسية من صفحات احلرب البشعة، اليت تعرض هلا 

العراق.

أخذت الس���رقات دوًرا منظًما من قبل امليليشيات، وصارت تلعب مبقدرات وثروات البلد، وأهمها   •
النفط، الذي صار ُعرضة للسلب والنهب واالغتصاب من قبل تلك امليليشيات املتنفذة يف احلكومة 
اليوم، وقد قّدرت صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية -استناًدا إىل مسوَّدة تقرير أعده مكتب 
حماسبة احلكومة األمريكية- أنَّ حجم النفط الذي مت االستيالء عليه من قبل هذه امليليشيات 

– من إنتاج العراق اليومي املقدر مبليوني برميل- ما يرتاوح بني 100 – 300 ألف برميل.
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مقدمة:
ي���كاد يتف���ق اجلمي���ع على أنَّ احلروب حتط���م دعامات اجملتمع، ومتزق نس���يجه؛ بس���بب الكوارث اليت 
تس���ببها، واليت تنعكس بصورة كبرية على الوضع الداخلي للمجتمع، وما يتبع ذلك من تغريات يف القيم 
واألع���راف االجتماعي���ة الس���ائدة واملتوارث���ة، ومع أنَّ حم���اوالت اجملتمع يف احلفاظ على متاس���كه وقيمه 
وعادات���ه وموروثات���ه االجتماعي���ة قائم���ة، إال أنه يواجه حتدًيا كبرًيا يف حتقيق التغريات الس���لبية؛ بس���بب 
التبعات الكبرية واملآسي اليت يتعرض هلا أي بلد خالل احلرب، خاصة إذا كان جزء من أهداف احلرب 
املعلنة اس���تهداَف القيم واهلوية.. وهذه احلالة ميكن تتبعها يف كل الدول اليت تعرضت حلروب عدوانية، 
وال بد من التأكيد هنا على أنَّ احلروب هلا تأثريها املباش���ر على مجيع مفاصل اجملتمع، س���واء تلك اليت 
تتعلق باجملتمع واألسرة عموًما، أو املرأة خصوًصا، وكذا ما يتعلق باحلالة املعيشية واخلدمية واألخالقية 

والرتبوية والفكرية.

ا منها،  وإذا كان الغزو األمريكي قد أحدث تغريات عديدة يف اجملتمع العراقي، فإننا سنتناول جانًبا مهمًّ
مع اإلشارة مقدًما إىل أنَّ منهجنا يف البحث يتبنى أسلوب التمثيل وليس احلصر، وذلك وفق اآلتي: 

املشاكل األسرية يف اجملتمع العراقي بعد الغزو األمريكي:
شهد اجملتمع العراقي بعض التغريات األسرية، اليت كان هلا دورها الكبري يف تراجع دور األسرة الريادي، 

مبا أعان على تفككها وتدمريها يف أحيان كثرية، ونريد هنا التطرق إىل أهمها، حسب اآلتي:

أواًل: ارتفاع نسب الطالق:
أدى التغري احلاصل يف اجملتمع العراقي إىل حتول خطري يف أغلب العادات اليت نشأ عنها؛ إذ سادت النظرة 

املادية، وغابت املفاهيم اليت كان يؤمن بها اجملتمع العراقي.

وكان من الالفت للنظر هو الزيادة احلاصلة يف حاالت »الطالق« اليت ال بد أن تنعكس بالنتيجة على 
مستقبل اجملتمع العراقي عموًما.

وإذا كان تقرير األمم املتحدة ينص على أنَّ معدالت الطالق ارتفعت خالل األعوام 2003م -2006م بنسبة 
200% يف حني تراجعت نسبة الزواج يف نفس الفرتة إىل 50% ، فإنَّ إحصائيًة أخرى ذكرت أنَّ حاالت الطالق 

د. حسني الرشيد: كاتب وباحث عراقي

التغريات االجتماعية يف العراق بعد الغزو األمريكي
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التغريات االجتماعية يف العراق بعد الغزو األمريكي
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املساعدة على انتشارها يف أقل تقدير :
1- الطابع الطائفي والِعرقي، الذي بدأ يلعب بتكوين 

األسرة العراقية ومتاسكها.
2- التهج���ري القس���ري املس���تمر، ال���ذي يط���اُل أح���د 
الزوج���ني دون اآلخ���ر؛ نتيجة االنتم���اء الطائفي أو 
الِعرقي، فيكون الطالق طريًقا سالًكا للفراق.

3- الظ���روف االقتصادية الصعبة، فضاًل عن انتش���ار 
البطال���ة؛ إذ يؤك���د الباحث���ون عل���ى أنَّ للظ���رف 
الصع���ب أثًرا ال بأس به يف تفاقم حاالت الطالق، 
ال���يت قد يلجأ إليه بع���ض من أصابهم العوز، ممن 
مل جي���دوا خمرًجا س���وى الف���راق.. وقب���ل حتديد 

نقاط العالج أؤكد على أمرين مهمني:

أواًل: أنَّ أزمة الطالق من األزمات اليت حّلت باجملتمع 
العراق���ي م���ع االحتالل، وأن���ه مل يك���ن يعرفه قبل 

الغزو، أو مل يكن على هذه الصورة من االنتشار.

شهدها  اليت  األجواء  هذه  ظل  يف  العالج  أنَّ  ثانًيا: 
العراق نتيجة االحتالل غري مناسب وحجم األزمة، يف 

ظل التدهور األمين الذي يعيشه العراق وتداعياته.

ولكين أقول معّقًبا على ذلك: إنَّ احللول املناسبة، 
اليت قد يكون هلا تأثري مباشر يف التخفيف من حدة 

هذه األزمة تتمثل باآلتي:

بلغت )133348( حالة طالق يف عموم أحناء العراق، 
منها )94401( دعوى طالق، و)10901( دعوى لطلب 
الطالق  تصديق  طلبات  عدد  كان  بينما  التفريق، 

الواقع خارج احملاكم )13026( حالة.

وأق���رَّ بع���ض قض���اة بغ���داد أنَّ ع���ام 2004م ش���هد 
حن���و )161718( حال���ة طالق، وش���هد ع���ام 2005م 
)145444( حالة، أما حاالت الزواج: فقد ش���هد عام 
2004م )313753( حال���ة زواج، وش���هد ع���ام 2005م 

)342211( حالة)1(.

ويبدو أن البحث العلمي ألسباب هذه الظاهرة صعب 
يف الوق���ت الراه���ن؛ فالعراقي���ون أم���ام اس���تحقاقاٍت 
سياس���ية وأمني���ة واجتماعية كب���رية، والتفكري يف 
هذا األم���ر يرتكز على االحت���الل، وفقدان األمن، 
واالقتت���ال الطائف���ي، وعملي���ات التهجري القس���ري، 

والبطالة املستشرية ...إخل 

ويف ظل كل هذه الظواهر ال ميكن احلديث عن 
أحباث حقيقية ميدانية لتفسري التغريات االجتماعية.. 
النقاط  بعض  إىل  اإلشارة  ميكن  هذا  مع  ولكن 
اليت تعترب جزًءا من أسباب انتشار هذه الظاهرة أو 

)1( صحيفة املشرق العراقية يف 8/12/ 2006م.
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1- التوعي���ة الثقافي���ة والدينية خبط���ورة اإلقدام على 
مث���ل هذه اخلط���وة، وتذك���ري أبناء اجملتم���ع بأنَّ 
»الط���الق« من أبغض احل���الل عند اهلل)2(، فضاًل 
ع���ن آثاره الس���لبية يف تفكك األس���رة، وتس���يب 

. األطفال، الذين سيتيهون دون مأًوى أو مربٍّ
2- عمل املؤسس���ات احلكومية والشعبية على توفري 
فرص العمل املناس���ب ألصحاب األسر الفقرية؛ إذ 
سيكون يف ذلك غلق لباب كبري من األبواب اليت 

يدخل منها الطالق.
3- إيق���اف عملي���ات التهجري القس���ري، بكل أنواعه 
وأشكاله، وال س���يما النوع األخطر، الذي ينبين 
على أس���س طائفية وعرقية، والعم���ل على إرجاع 
رت من بيوته���ا، وإدانة ومطاردة  العوائ���ل اليت هجِّ
امليليش���يات واجلماع���ات كافة، ال���يت تقف وراء 

هذه العمليات.

ثانًيا: تزايد حاالت ُيْتم األطفال:
يف ظل أوضاع أمنية مرتدية تعيش���ها بالد الرافدين، 
من���ذ أكث���ر م���ن أربع س���نني، وعملي���ات عن���ٍف داٍم 
ومتواصل تودي حبياة مئات العراقيني شهريًّا، كان 
م���ن الطبيع���ي أن ترتف���ع أع���داد األطف���ال العراقيني 
اليتام���ى، الذين فق���دوا كال الوالدي���ن أو أحدهما؛ 

بسبب الغزو األمريكي وتداعياته لبالدهم.

وإذا كان بعض املختصني يعرتف بأنَّ الوقوف على 
حجم مشكلة أعداد األيتام يف العراق – يف ظل هذه 
الظروف- أمر يف غاية الصعوبة؛ فإنَّ تقارير أشارت 
بغداد  مدارس  يف  يتيم  ألف   )900( حنو  وجود  إىل 
وحدها.. وأكدت دراسة متخصصة أنَّ عدد األطفال 
األيتام يف العراق يقّدر ب� 4-5 ماليني طفل)3(.. وأنهم 
األمين  والوضع  املسلحة،  لألعمال  نتيجة  تزايد  يف 
ا من  غري املستقر.. وتقول الدراسة: إنَّ عدًدا قلياًل جدًّ
األيتام حيظون خبدمات من الدولة يف دور أعدت هلم، 
لكن كثريين منهم ال تتوافر هلم مثل هذه الفرص، 

)2( روي هذا احلديث موصواًل ومرساًل، وللعلماء يف تصحيحه أو تضعيفه 
كالم طويل، ينظر اجلوهر النقي البن الرتكماني مع السنن الكربى 

للبيهقي )222/7-223(، واملستدرك على الصحيحني للحاكم )196/2(.
)3( الدراسة أجرتها منظمة اليونسيف التابعة لألمم املتحدة يف بغداد، ينظر: 

موقع شبكة األخبار العربية »حميط« بتاريخ 2007/4/20م.

مما يعين أنَّ مصريهم سيكون جمهواًل)4(

وإذا كان���ت أع���داد األيت���ام يف حقب���ة التس���عينيات 
–مث���اًل- تق���در مبلي���ون ومائة أل���ف يتيم، ف���إنَّ هذا 
الرقم تضاعف بش���كٍل خيالي خالل سين االحتالل 
األمريكي؛ نتيجة القتل العش���وائي، وفقدان األمن، 
يف ظ���ل تقصرٍي واض���ح يف تقديم اخلدمات الضرورية 
هلذه الش���رحية الكبرية؛ إذ ال متتلك الدولة سوى 26 
داًرا إليواء األيتام ، مثانية منها يف بغداد، والبقية يف 
حمافظات العراق املختلفة، وكل دار من هذه الدور 
ال تسع أكثر من ألف شخص يف أحسن األحوال)5(.

ثالًثا: ارتفاع نسبة األرامل بني نساء العراق:
مع���روٌف أنَّ اجملتم���ع العراق���ي قد أصي���ب باالنهيار 
بع���د الضرب���ات املتتالي���ة اليت تلقاه���ا يف حربني إّبان 
مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي، أعقبهما حصار 
ظامل اس���تمر ثالثة عش���ر عاًما، تاله غزو دّمر البنية 
التحتي���ة وهي���اكل اجملتم���ع كاف���ة، وكان نصيب 
األس���رة منها وافًرا؛ بس���بب تزايد أعمال القتل الذي 
يط���ال الرجال غالًبا، مما ت���رك جمموعة كبرية من 
النس���اء األرام���ل يف اجملتمع، الذي ال ي���زال تتصاعد 

فيه وترية العنف والدمار.

املتحدة  األمم  مكتب  تقارير  أحدث  كانت  وإذا 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية تقدر عدد األرامل والعوانس 
يف العراق بثمانية ماليني، فإنَّ سجالت وزارة شؤون 
العراق تؤكد وجود ثالمثائة ألف أرملة يف  املرأة يف 
عراقية  امرأة   100-90 بني  ما  وإنَّ  وحدها،  بغداد 
ترتمل كل يوم؛ نتيجة أعمال القتل، والعنف الطائفي، 
تشّكل  األرامل  نسبة  باتت  حتى  املنظمة..  واجلرائم 
حنو 35% من عدد نفوس العراق، أي ما يعادل 65% من 
عدد نساء العراق، وحنو 80% من النساء املتزوجات، 

ما بني سن العشرين واألربعني عاًما.

ومل تتمكن وزارة الش���ؤون االجتماعية العراقية من 
تس���جيل س���وى 560 ألًفا من أعداد النس���اء األرامل، 

)4( من مقالة لألستاذ عبد اجمليد خضري مدير حترير وكالة حق يف 
2007/8/17م.

)5( ينظر: موقع شبكة األخبار العربية، بتاريخ 2007/4/20م. 
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1- الكوليرا: وهو أحد أمراض اجلهاز اهلضمي، وقد 
توقع���ت منظمة الصح���ة العاملية يف وقت قريب من 
ه���ذا الع���ام وجود ما يق���رب من س���بعة آالف حالة 
كولريا يف العراق)7(، وأكدت بعد أقل من شهر 
تس���جيل 0012 حال���ة مؤك���دة)8(، ووصفته بأنه 

وباء واسع)9(.
2- اإلس��هال: ويعترب ثان���ي أكرب األمراض املس���ببة 
لوفيات األطفال يف العراق، حس���بما أقرَّ صندوق 

األمم املتحدة لرعاية الطفولة »اليونسيف«.
3- الس��رطان: انتش���ر ه���ذا امل���رض قب���ل أكثر من 
عق���د ونصف على احت���الل العراق؛ بس���بب اآلثار 
اليت خّلفها اس���تخدام القوات األمريكية لقذائف 
اليورانيوم املنّضب يف قصف أهداف عراقية، وبلغ 
عدد املصابني بالس���رطان ع���ام 7991م )13901( 

عراقيًّا.
4- احلال��ة النفس��ية: يعاني ربع س���كان العراق من 
اضطراب���ات نفس���ية؛ نتيجة احل���روب املتالحقة، 
والع���وز امل���ادي، واالضطهاد السياس���ي)10(.. وقد 
حذر تقرير نشرته »واش���نطن بوست األمريكية« 
قب���ل ف���رتة وجيزة م���ن التداعي���ات النفس���ية على 
األطف���ال نتيج���ة االحت���الل وتبعاته، مس���تندة يف 
ذل���ك عل���ى أق���وال خ���رباء كثريين م���ن أصحاب 
االختص���اص، وأكدت على أنَّ هذا س���يؤدي إىل 

خلق جيٍل سيصبح أكثر عنًفا يف اجملتمع)11(.
5- اإليدز: تفش���ى ه���ذا املرض نتيجة املمارس���ات غري 
األخالقية، وانتش���ر اإلي���دز أيًضا بني النس���اء يف 
الكثري من الس���جون، ال س���يما أن أحد املراكز 
الصحية التابعة ملديري���ة الصحة يف النجف أصدر 
تقري���ًرا حي���ذر فيه من تزايد أع���داد اإلصابة بهذا 
امل���رض، الذي يش���كل منحدًرا خط���رًيا، ظهرت 

تداعياته بعد الغزو األمريكي للعراق)12(.
6- األمراض الوبائية: تنتج هذه األمراض عن اإلشعاعات 

)7( وقد نقلت اخلرب قناة )ANB( يف 2007/9/11م .
)8( وقد نقلت اخلرب قناة اجلزيرة الفضائية 2007/9/30م .

)9( نقلته وكالة األخبار العراقية يوم اجلمعة 2007/8/31م .
)10( ملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع يراجع جريدة الشرق األوسط، 

السبت، 2007/3/10م.
)11( نقل التقرير موقع وكالة األخبار اإلسالمية بتاريخ 2007/6/26م.

)12( جريدة العراق اإللكرتونية بتاريخ 2007/3/17م.

بينما س���جل مكتب التنسيق اإلنساني لألمم املتحدة 
يف الع���راق أنََّ النس���اء الالت���ي ترملَن بس���بب احلرب 
وأصبح أطفاهلنَّ مش���ردين من ع���رب األهوار فقط، 
وص���ل عددهنَّ إىل مائة ألف ام���رأة، يف وقت تؤكد 
فيه بعض الدراسات وجود ما يزيد على مائة ومخسني 

ألف امرأة يف العاصمة بغداد وحدها.

وقد أظهرت دراسة خاصة ملنظمة اليونسيف التابعة 
)2006م(  املاضي  العام  نهاية  أجرتها  املتحدة  لألمم 
وجود أكثر من مليون ونصف من النساء األرامل يف 

العراق، إضافة إىل مئات اآلالف من املطلقات.

يف  األمر  فإنَّ  الدقيقة،  اإلحصائية  كانت  وأيًّا 
النهاية مشكلة حقيقية ال ميكن جتاهلها حباٍل من 
األحوال، وهو بذلك يستدعي حلواًل مناسبة يف ظل 
الظرف العصيب الذي مير به بلد مثل العراق، مما 
لتجاوزه..  والتالحم  التكاتف  من  مزيًدا  يستدعي 
ولذا فإنين أؤكد هنا على أنَّ العالج الناجع لتجاوز 
هذه األزمة هو أن تتكاتف مؤسسات اجملتمع املدني 
املؤسسات احلكومية-  نعول كثرًيا على  –ألننا ال 
من  اجملتمع  أبناء  وتوعية  األلفة،  روح  إشاعة  على 
 ، وأطفاهلنَّ األرامل  هؤالء  مشل  ل�مِّ  على  الرجال 
وحماولة إشاعة االمتيازات الدينية ملن يقوم مبثل هذه 
األدوار املشرفة، على اعتبار أنَّ من يرعى أرملة، أو 
يتيًما فإنَّ له منزلة عظيمة عند اهلل، ورمبا  يكفل 

تكون سبًبا يف رفع درجته وإدخاله اجلنة)6(.

وهذا ما قام به بعض مشايخ وعلماء »الفلوجة« لتجاوز 
معضلة هؤالء األرامل؛ من خالل مشروع يقوم بالعمل 
، وإّن العشرات ورمبا املئات من  على تزوجيهنَّ ورعايتهنَّ

األرامل تزوجن بسبب هذا املشروع.

رابًعا: األمراض املنتشرة يف اجملتمع:
املتابع للش���أن العراقي جي���د أنَّ كثرًيا من األمراض 
قد انتش���رت يف البلد بعد الغزو، وهي متنوعة وحنن 
نذك���ُر أبرزه���ا وأكثرها تهديًدا، ال س���يما للعجزة 

واألطفال والنساء.. وهي: 

)6( يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا، 
وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما(( واحلديث يف صحيح 

البخاري من حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنه، ينظر: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري وبهامشه الصحيح 537-536/10.
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الكيماوي����ة، وازداد انتش����ار امل����رض يف املناط����ق اليت 
ش����هدت مواجهات ومحالت عسكرية كربى، فرتبة 
»مدينة الفلوجة« -مثاًل- تعاني من إشعاعات كيماوية، 
سيبقى تأثريها السليب ضد اإلنسان والنبات على مدى 
مخس����ني عاًما مقبلة، وغالبية مواطنيها مصابون بتلك 

اإلشعاعات السامة)13(
7- أمراض األطفال: كفقدان الوزن، وسوء التغذية، 

وآالم الرئة. 

 خامًسا: فقدان األمن
دول  أخط���ر  الع���راق  أنَّ  حديث���ة  دراس���ة  أظه���رت 
الع���امل، وأقلها أمًنا على اإلطالق، وعزت الدراس���ة 
س���بب ذلك إىل االضطراب���ات اليت خّلفه���ا االحتالل 

األمريكي)14(.

 )BBC( وق���د أفاد اس���تطالع لل���رأي أجرته حمط���ة
الربيطانية و)ABC( األمريكية و)NHK( اليابانية، 
ص���در مؤخ���ًرا: أنَّ أكثر من س���تة عراقيني من كل 
عش���رة -أي م���ا يعادل 61%- ي���رون أنَّ الوضع األمين 
يف بالدهم زاد س���وًءا يف األش���هر األخ���رية، بالتزامن 
مع نش���ر قوات أمريكية إضافي���ة يف العراق)15(.. بل 
اع���رتف كبار جنراالت االحت���الل أنَّ قوات األمن ال 
تسيطر إال على حنو 8% من مناطق بغداد -مثاًل- بعد 
مثانية أش���هر من إرس���ال التعزيزات األمريكية)16(. 
وه���ذا يؤكد حقيق���ة مهم���ة، مفاده���ا: أنَّ األمن ال 
يف���رض يف البلد بالع���دد والعدة مهما بل���غ قوامهما، 
وإمنا يعود بتوفر مجلة من املناخات املناسبة، سياسية 

كانت أو اقتصادية أو اجتماعية..

ولق���د تس���بب الفلت���ان األم���ين الرهي���ب بع���د الغزو 
مبقت���ل ما يق���رب م���ن مليون ورب���ع عراقي، حس���ب 
الربيطاني���ة)17(،   )ORB( أجرته���ا وكال���ة  دراس���ة 

)13( ينظر وكالة األخبار العراقية )واع( يف 2007/3/11م.
)14( الدراسة أعدتها »جملة إيكونومكس«، ونشرتها »صحيفة هارت 

اإلسرائيلية« يف اخلامس من شهر يونيه 2007م، حسبما نقلته وكالة 
األخبار اإلسالمية.

)15( نقلت االستطالع شبكة النبأ املعلوماتية يوم األربعاء املوافق 
2007/9/12م.  

)16( صحيفة عكاظ السعودية، العدد 2288 بتاريخ 2007/9/22م. 
)17( أذاعت هذه الدراسة قناة الشرقية الفضائية العراقية بتاريخ 

2007/9/16م.

وهذه الدراس���ة وإن مل تك���ن دقيقة إىل حد اليقني، 
إال أنها تثري من جديد ش���بح ك���ون القتلى العراقيني 
بسبب الغزو هو أكثر بكثري، مما تعرتف به اإلدارة 
األمريكي���ة والربيطاني���ة ووزارة الصح���ة العراقي���ة.. 
وأك���دت الدراس���ة أنَّ 48% من القتلى ماتوا بس���بب 
الطلقات النارية، و20% من القتلى قضوا بالس���يارات 
امللغمة، و9% من القتلى قتلوا نتيجة القصف اجلوي، 
وقتل 6% يف حوادث الس���ري، و6% أيًضا قتلوا بس���بب 

األلغام واملواد املتفجرة األخرى.

سادًسا: ظاهرة التهجري القسري:
تعدُّ ظاهرة »التهجري القسري« من أحدث املصطلحات 
اليت غزت الشارع العراقي بعد االحتالل، حتى باتت 

هذه الظاهرة الغريبة تثري املشاعر وتقلق النفوس.

وختضع ظاهرة »التهجري القس���ري« يف إطارها العام 
إىل أهداف ومصاحل وأجندات سياسية، وهي تنطوي 
-عموًما- على أغراض تتلخص مبحاولة تصنيع خطوط 
متاس ِعرقية وطائفية، تع���زل العراقيني فيما بينهم، 
على أس���اس اهلوية الطائفي���ة والعرقية، ضمن مناطق 
حم���دودة؛ متهي���ًدا لتوف���ري املناخ املناس���ب، واألرضية 
اخلصبة حلرب أهلية حاضرة، وبالتالي فرض تقسيم 
العراق كأمٍر واقع إىل أقاليم ومقاطعات، ال مكان 
فيها للتنوع الطائفي والتعدد القومي القائم يف العراق 

منذ زمن طويل، يتعايش أهله دون قتاٍل أو احرتاب.

وه����ذه الظاه����رة وإن ش����اعت بع����د االحت����الل، إال أنها 
تكثفت وتضاعفت بش����كل واض����ح بعد أحداث تفجري 
قب����يت املرقدي����ن يف س����امراء؛  لتغ����دو ظاه����رة طبيعية، 
ميارسها أفراد من ميليشيا بدر وجيش املهدي، يساعدهم 
كثري من أفراد األجهزة األمنية احلكومية، مبا مل يعد 

خافًيا على املطلعني واملتابعني للشأن العراقي.

وبالنتيجة، فإنَّ سياسة التهجري القسري، املسكوت 
عن���ه حكوميًّا تارة، واملوّظف سياس���يًّا تارة أخرى، 
تع���دُّ انته���اًكا صارًخ���ا للحريات املتعلقة بالس���كن 

واإلقامة والتنقل وحق احلياة.

وقد أعلنت وكالة األمم املتحدة لالجئني يف منتصف 
ه���ذا العام أنَّ أكثر من أربعة ماليني عراقي هربوا، 
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وتركوا بيوتهم حبًثا عن ملجأ آمن، إما داخل العراق 
أو خارج���ه، وُيعتق���د أن أكثر من مليوني عراقي قد 
ُش���رِّدوا داخل الع���راق، وأنَّ أكثر م���ن مليوني وربع 
عراق���ي أصبح���وا الجئ���ني يف دول اجل���وار وغريها، 
وحسب تقارير منظمات اإلغاثة الدولية فإنَّ ما يقرب 
من نصف املهّجرين ال حيصلون على احلصة التموينية. 

وعدد الالجئني يف دول اجلوار كاآلتي:
1400000  الجئ يف سوريا.
750000  الجئ يف األردن.
200000  الجئ يف اخلليج.

80000  الجئ يف مصر.

وحسب دراس���ة عراقية فإنَّ 80% من املعتقلني الذين 
يطلق سراحهم خيرجون وقد متلكهم اخلوف نتيجة 
ما عانوه م���ن تعذيب وإذالل وإهان���ة، مما يضطرهم 
ل���رتك الب���الد.. وقد نش���رت »مجعية ضحايا س���جون 
االحت���الل األمريك���ي يف الع���راق« دراس���ة أوضحت 
فيها بأنَّ ما يقرب من 95% ممن يطلق س���راحهم بعد 
االعتقال، ال يفكرون سوى باهلجرة من البلد، وعدم 

الرجوع إليه مرة أخرى)18(.

للهج���رة  الدولي���ة  املنظم���ة  تأكي���دات  ظ���ل  ويف 
باس���تمرارية ظاه���رة التهج���ري، وأنَّ م���ا يق���رب م���ن 
ملي���ون عراقي آخرين ينتظرون س���اعة ترك منازهلم؛ 
ف���إن نصيًبا كبرًيا من احلل احلقيق���ي هلذه املعضلة 
املستش���رية بيد الكتل السياسية، اليت تعمل يف ظل 
االحت���الل -حس���ب ما أرى- وه���ي قادرة عل���ى تغيري 
املسارات، وتقويم العمل، وبذل اجلهد ، وترك األثر 
يف الشارع، خاصة وأننا نعلم يقيًنا أنَّ جزًءا كبرًيا من 
ه���ذه التكتالت يقف وراء ه���ذه األعمال اإلجرامية.. 
وهنا تكمُن -إىل ح���د ما- صحة القول بأنَّ الصراع 
يف العراق سياس���ي وليس طائفيًّا، وإن كانت هناك 

بعض اآلثار امللحوظة على املستوى االجتماعي)19(.

)18( موقع املسلم يف 2007/4/11م.
)19( ينظر: حقيقة التهجري القسري يف العراق، مقالة للباحثة منى إبراهيم، 

منشورة على اجلزيرة توك بتاريخ 2007/3/2م.

مشاكل املرأة يف اجملتمع العراقي بعد الغزو 
األمريكي

إنَّ نظرَة تأم���ٍل ومتابعٍة ملا وصلت إليه املرأة العراقية 
بعد االحتالل األمريكي وحتى يومنا هذا، يس���تطيع 
الباح���ث واملتابع م���ن خالهلا أن يرى الفرق الشاس���ع 
واملهول يف وضعها عل���ى األصعدة كافة.. فقد كان 
استقرار البنية االجتماعية العراقية تصب فيه عوامل 
كثرية يقف على رأس���ها متاس���ك األس���رة العراقية، 
والقاع���دة احلقيقي���ة لثب���ات ه���ذا الكي���ان )أع���ين 
األس���رة( ه���ي امل���رأة العراقية؛ ملا حتمل م���ن مفاهيم 

أخالقية، وإسالمية، ومسات عشائرية أصيلة.

وإذا كان���ت الواليات املتحدة األمريكية قد ش���نت 
حربه���ا الضروس ضد بلٍد آمٍن، تطغى فيه الرتكيبة 
النس���وية بنسبة 62% أمام نس���بة الرجال البالغة 38%؛ 
فإنَّ الدراسات احلديثة كافة تؤكد على أنَّ النساء 
ُيعت���ربن الضحاي���ا الرئيس���ة للمع���ارك واحل���روب يف 
زماننا، وأنَّ احلروب ترتك آثارها الطويلة على النساء 
بشكٍل خاص.. وعلى هذا فقد أصبحت املرأة العراقية 
هدًفا مركزيًّا من أهداف االحتالل؛ فقد اسُتهدفت 
جبميع الوس���ائل، ومبختلف الطرق، فهي مس���تهدفة 
اقتصاديًّا وخلقيًّا وعلميًّا وجسديًّا وفكريًّا، يف إطار 

تغريات حدثت بعد الغزو األمريكي لعلَّ أهمها: 

أواًل : عمل املرأة العراقية:
أوضح عدد من الدراس���ات أنَّ امل���رأة العراقية تعاني 
من األعباء اليت تفوق طاقتها، وأنها تتحمل املسؤولية 
املباش���رة عن األس���رة، يف ظل الفقر والبطالة وتردي 
األوضاع االقتصادية.. وأشري هنا باختصار شديد إىل 
أبرز األسباب املباشرة اليت تقف وراء هذه الظاهرة:

1- فق���دان امُلِعيل، وقد بلغ ع���دد املفقودين يف العراق 
أكثر من مليون شخص)20(.

2- اعتق���ال ُمِعيل األس���رة من قبل ق���وات االحتالل أو 
األجهزة احلكومية، والزج به يف السجون.

3- غياب الدور املؤسساتي الذي ُيعنى بشؤون األسر، 
وتوفري العيش الكريم هلا.

)20( نقاًل من املوقع الرمسي هليئة علماء املسلمني بتاريخ 2007/9/15م. 
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وتتمثل طرق املعاجلة احلقيقي���ة هلذه الظاهرة بقيام 
املؤسسات الرمسية والشعبية بدورها احلقيقي، وأن 
تتحمل املؤسسات احلكومية املسؤولية الكاملة عن 
هذا األم���ر، خاصة أنَّ املادة )30( م���ن الفقرة )أواًل( 
من الدس���تور العراقي )اجلديد( تنص على أنَّ الدولة 
تكف���ُل للف���رد واألس���رة –وخباصة الطف���ل واملرأة- 
الضم���ان االجتماع���ي واملقوم���ات األساس���ية للعيش 
يف حي���اة ح���رة وكرمي���ة.. فضاًل عن ض���رورة تفعيل 
ال���وزارات اليت ُتعنى بش���ؤون اجملتم���ع عموًما واملرأة 
خصوًصا؛ ملمارس���ة دوره���ا يف إصالح اخللل والرتدي 
اخلدمي واملعيش���ي، كإعادة العم���ل بنظام البطاقة 
التموينية، اليت ش���هد العمل به���ا تراجًعا ملحوًظا يف 
س���ين االحتالل.. وال ميك���ن ألي مواط���ن -رجاًل أو 
ام���رأة- أن يعمل يف ظل العوائق املتعددة اليت تقف يف 
طريق الرزق كالعمليات العس���كرية، واالعتقاالت 

العشوائية، وحظر التجوال، وما شابه ذلك.

ثانًيا: اختطاف املرأة واغتصابها
تعيش املرأة العراقية حالة نفسية مضطربة، ميلؤها 
اخل���وف والرع���ب، يف ظل انتش���ار ظاه���رة اخلطف 
واالغتصاب.. ولوحظ على أرض الواقع – مثاًل- ترك 
؛ بس���بب فقدان األمن،  كث���ري من النس���اء لوظائفهنَّ

. واخلوف من املمارسات الالأخالقية ضدهنَّ

ويف كل احل���روب ال���يت دارت رحاه���ا على األرض 
منذ القرون الوس���طى مل ُتس���جل جرائم وانتهاكات 
قذرة وقعت على املرأة، حبجم اجلرائم الكربى اليت 
ارُتكب���ت ضد املرأة العراقية من قبل قوات االحتالل 
األمريكي، وتش���كيالت حكومات���ه األربعة)21(.. 
وقد أعلنت منظمة »حرية املرأة العراقية« بالتزامن مع 
»يوم املرأة العاملي« يف الثامن من ش���هر مارس 2006م 
عن اختطاف أكثر من ألفي امرأة، منذ دخول قوات 
االحت���الل إىل الع���راق.. وتعود أس���باب االختطاف يف 

أغلب األحوال إىل أمرين رئيسني، هما:
1- الفدية اليت ُتطلب من أهل املخطوفة أو زوجها.

2- االجتار بها، وحتويلها إىل سلعة جنسية رخيصة. 

وانتش���رت يف اجملتمع العراق���ي »ظاهرة االغتصاب« 

)21( ينظر: جريدة العراق اإللكرتونية يف 2007/3/17م.

أيًض���ا، اليت يعد »فقدان األمن« أبرز أس���بابها، وقد 
تواترت الش���واهد اليت حتدثت عن اغتصاب عدد من 
جنود االحتالل وقوات اجليش والش���رطة احلكومية 
احلالي���ة لبع���ض النس���اء العراقيات، وظه���ر اعرتاف 
بعضهنَّ أمام شاش���ات التلفزة قبل فرتة من اآلن.. وقد 
كشفت -على استحياء- مصادر أمريكية وبريطانية 
يف وقٍت مبكٍر)22( عن حاالت كثرية لنساء عراقيات 
تعرضن لالغتصاب واالعتداءات واإلساءات اجلنسية 
عل���ى يد جن���ود أمريكيني.. واعرتف املتحدث باس���م 
البنتاغون يف الش���هر اخلامس من عام 2004م بوجود 
ألف ومائيت إهانة جنسية يف معتقل أبو غريب وحده، 

مما مل ينشر إىل اآلن.)23(.

ثالًثا: االجتار باملرأة العراقية:
تعدُّ »التجارة اجلنسية« أو ما يعرف ب� »جتارة الرقيق 
األبي���ض« من أق���ذر الظواهر اليت مت تش���جيعها بعد 
الغ���زو األمريكي للع���راق؛ إذ قامت الواليات املتحدة 
األمريكي���ة بفت���ح ش���ركات متخصص���ة لالجت���ار 

باجلنس ألول مرة يف تاريخ العراق.

وق���د كش���ف تقرير ميدان���ي مع بعض ش���خصيات 
مافيا اجلنس: أنَّ جتارة اجلنس تش���هُد رواًجا كبرًيا 
على احلدود العراقية، وتؤكد الشواهد أن عصابات 
اجلنس تعمُل يف وضِح النهار، ومهمتها خطف النساء 
والفتي���ات واألطفال، وبيعهم جله���اٍت خارجية مببالغ 
متفاوت���ة؛ حتى أكدت »منظمة حرية املرأة العراقية« 
أنَّ النس���اء أصبحَن بضاعة رخيصة قابلة للمبادلة يف 
عملياٍت يومية، وأنهنَّ أصبحن سبًبا يف جتارة مزدهرة 

يف العراق، وتعد األكرب من نوعها يف العامل)24(.

إنَّ املؤسس���ات احلكومية العراقي���ة املعنية مبعاجلة 
هذه الظواه���ر مطالبة بتحمل مس���ؤولياتها، يف وقت 
تن���ص فيه املادة )35( من الفقرة )ثالًثا( من الدس���تور 
العراقي اجلديد – الذي ُكتب يف زمن االحتالل- على 

»حرمة االجتار بالنساء واألطفال واالجتار باجلنس«.

)22( حتديًدا يف يوم األربعاء املوافق 2004/5/12م. 
)23( ينظر: إسالم أون الين، تقرير منشور بعنوان »سجينات عراقيات بني رحى 

االغتصاب والتكتم« يف 2005/6/23م.
)24( الفوضى اخلالقة الفوضى يف العراق، للكاتب سعدون املشهداني 

منشورة على موقع البصرة اإللكرتوني بتاريخ 2006/12/29م.
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رابًعا: تغريب املرأة العراقية:)25(
معلوم أنَّ الدول الغربية – وتقُف على رأسها أمريكا- 

تضغط منذ سنني على العامل العربي 
بط���رح املفاهيم الغربي���ة فيما يتصل 
بامل���رأة -وهي ختتلف ع���ن املفاهيم 
اإلس���المية- وحياولون فرضها على 
أس���اس أنه���ا وحده���ا احلقيقة اليت 
جيب اتباعها، وأنَّ من خيالفها يتبنى 
أعراًفا وتقاليد رجعية بالية .. وصار 
من معامل السياس���ة األمريكية يف 
جم���ال املرأة ما أصبح ُيعرف اليوم ب� 
»سياسة متكني املرأة«، وخصصت 

موارد مالية ضخمة، ووضعت تش���ريعات وإجراءات، 
تهدُف كلها إىل إجياد طبقة من النس���اء املش���تغالت 
باألعمال والوظائف السياسية واالجتماعية والعلمية، 
يكون والؤهنَّ ألمريكا؛ باعتبارها اليت قدمت هلنَّ 

احلرية، وعملت على متتعهنَّ بالسلطة والنفوذ.

وما جي���ري يف العراق اليوم نس���خة مصورة عن هذه 
احلقيق���ة، ال���يت تكمن وراءه���ا عدة أه���داف تريد 
الوالي���ات املتح���دة تنفيذه���ا عل���ى أرض الرافدي���ن، 
النس���وة الالت���ي ارتض���نَي ه���ذا  بع���ض  مبش���اركة 

املشروع.

وق���د عمل���ت أمري���كا على م���دى األع���وام املاضية 
من عم���ر االحتالل يف جم���ال ما يس���مى »اجلمعيات 
النس���وية«؛ إذ تق���وم خمتل���ف األجه���زة وال���وكاالت 
األمريكية باصطناع مثل ه���ذه اجلمعيات، وإغداق 
مجيع أن���واع الدعم امل���ادي واملعنوي عليه���ا، ودفعها 
لك���ي تتخ���ذ سياس���اٍت معادي���ة لإلس���الم وقيم���ه، 
وتص���بُّ يف اجت���اه تغريب امل���رأة وأمركتها، ونش���ر 
القيم العلمانية، حتت شعار تقديم معونات اقتصادية 
، تتخ���ذ من خالل���ه وس���يلة لتثبيت  واجتماعي���ة هل���نَّ

سياسات معادية لإلسالم بني هؤالء النسوة)26(.

)25( ملزيد من املعلومات عن هذا املوضوع يراجع »املرأة العراقية يف جحيم 
االحتالل« للكاتب عماد عبد العزيز، جملة البيان.
)26( أبعاد التدخل األحادي الغربي – تقرير: ليلى بيومي.

تبل���ورت األموال واجله���ود اليت 
قدمته���ا أمري���كا يف تش���كيل 
ونقاب���ات  ومنظم���ات  مجعي���ات 
مهنية ومراكز تدريٍب نس���وية، 
املخط���ط  تنفي���ذ  عل���ى  تعم���ُل 

األمريكي.

وق���د ب���دأت وزارة اخلارجية األمريكي���ة أواخر عام 
2004م بتنفيذ مبادرة تلتها أخرى ملساعدة العراقيات 

على تطوير دورهنَّ يف اجملتمع، وهما:
1- مب���ادرة الدميقراطي���ة النس���ائية: 
وهي برنامج خصص له عشرة ماليني 
دوالر أمريكي، ويه���دُف إىل تدريب 
العراقي���ات على مهارات احلياة العامة 

والدميقراطية، وممارستها.
النس���ائية  الش���بكة  مب���ادرة   -2
األمريكية العراقي���ة: ومهمتها إقامة 
اتص���االت ب���ني القط���اع اخل���اص يف 
أمريكا والنس���اء يف الع���راق؛ إلجياد 
رابط ب���ني موارد مالية يف أمريكا واحتياجات يف 

العراق.

وق���د ص���در ع���ن وزارة اخلارجي���ة األمريكي���ة يف 
ش���هر ش���باط عام 2005م بيان حتت عنوان »الواليات 
املتح���دة األمريكية ملتزمة بدعم امل���رأة العراقية يف 
اجمل���االت املختلفة«، وقد خصص مبل���غ قدره نصُف 
ملي���ار دوالر م���ن املبال���غ املخصص���ة إلع���ادة إعم���ار 
العراق، ملش���اريع تس���اعد امل���رأة العراقية يف عملييت 
التنظي���م الدميقراط���ي، واملناداة باألف���كار الغربية 

ومناصرتها، وحشد التأييد هلا.

وقد تبلورت األم���وال واجلهود اليت قدمتها أمريكا 
يف تش���كيل مجعي���ات ومنظم���ات ونقاب���ات مهني���ة 
ومراكز تدريٍب نس���وية، تعمُل عل���ى تنفيذ املخطط 

األمريكي، وأهمها:
1- منظم���ة حرية املرأة: وأه���م أهدافها اعتبار تطبيق 

أحكام الشريعة انتهاًكا صارًخا حلقوق املرأة.
2- منظم���ة آف���اق الع���راق اجلدي���د: ومهمته���ا تقديم 

التقارير لالحتالل عن فرص عمل النساء.
3- مراكز نشر الفكر العلماني: وأهم هذه املراكز 
»مرك���ز النخل���ة اخلض���راء« و»مرك���ز املنصور 
للف���رص النس���ائية« و»مؤسس���ة مرك���ز احلوراء« 
و»مرك���ز الديواني���ة حلق���وق النس���اء« و»مركز 
فاطمة الزهراء حلقوق النساء يف احللة« و»مركز 

ختو زين للعمل االجتماعي يف أربيل« .. 
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وكل ه���ذه املراك���ز مت���ول أمريكيًّ���ا، ومهمتها: 
اإلسهام يف إشاعة الفكر اإلحلادي بني نساء العراق 

حبجة الدميقراطية واحلرية واملساواة)27(.

املشـاكل املعيشيـة يف اجملتمع العـراقي
بعد الغزو األمريكي »البطالة أمنوذًجا«

يعان���ي االقتصاد العراقي من تردٍّ كبري يف مس���توى 
أدائه؛ فاملعيش���ة يف أدنى مستوياتها، والبطالة ضاربة 
أطنابه���ا يف اجملتم���ع، وبلغ���ت نس���بتها 70% -س���وى 
جمال���ي اجليش والش���رطة- مما وّل���د معاناة كبرية 
ل���دى األس���رة العراقي���ة، ال���يت ب���ات كث���ري منها ال 

يستطيع توفري القوت اليومي.

وهذه املعاناة املعيشية اجلديدة - اليت تفاقمت بشدة 
بعد الغ���زو األمريكي- جاءت بعد معاناة مرتاكمة؛ 
ج���راء احلص���ار ال���ذي اس���تمر أكث���ر م���ن عقد من 
الزم���ن، وق���د أدى ذل���ك إىل حدوث تف���كك يف بناء 
األس���رة؛ إذ اضطر كثري من األس���ر إىل دفع أبنائهم 
إىل العمل يف مهن الش���وارع، ال���يت كثرًيا ما تكون 
بيئ���ة صاحلة لالحن���راف اخللقي، فض���اًل عن هجر 
مؤسسات التعليم، لصعوبة اجلمع بينها وبني العمل.

وقد أكدت دراسة حديثة -أجراها اجلهاز املركزي 
املتحدة  األمم  برنامج  وأصدرها  العراق،  يف  لإلحصاء 
فقر،  يف  يعيشون  العراق  سكان  ثلث  أنَّ  اإلمنائي- 
نسبة  وأنَّ  مدقع،  فقر  يف   %5 من  أكثر  يعيش  بينما 
عالية من العراقيني يعيشون مستويات خمتلفة من الفقر 
واحلرمان، على الرغم من املوارد الطبيعية واملادية اهلائلة 
اختالًفا  هناك  أنَّ  أيًضا  الدراسة  وتؤكد  البالد..  يف 
املنطقة  فتعاني  البالد،  يف  املعيشة  مستوى  يف  كبرًيا 
هائل، وتردٍّ كبري يف  من حرمان  العراق  اجلنوبية يف 
الوسطى  املنطقة  تتبعها  واخلدمات،  املعيشة  مستوى 
-مبا فيها العاصمة بغداد-، وبعدها املنطقة الشمالية، 
اليت يتمتع أغلبها حبكم ذاتي منذ سنني.. وقد أكدت 
دراسة مهمة أنَّ العراق احتل ذيل الرتتيب العاملي، خلف 

جمموعة من أفقر دول العامل على اإلطالق)28(.

)27( املرأة العراقية يف جحيم االحتالل، للكاتب عماد عبد العزيز، جملة 
البيان.

)28( من موقع قناة CNN العربية بتاريخ 2007/5/11م.

وعطًف���ا على ما تقدم ذك���ره؛ فإنه ال ميكن النظر 
إىل حل���وٍل واقعي���ة لل���رتدي املعيش���ي الذي يع���مُّ بالد 
الرافدي���ن، واكتوى بناره مجه���رة كبرية من أبنائه 
الذي���ن ال تتواف���ر لديهم فرص العم���ل، إال بالتفكري 
اجل���دي إلعادة األم���ن واالس���تقرار إىل البلد، فضاًل 
ع���ن العم���ل على إعادة جه���ود الوزارات واملؤسس���ات 
ال���يت تهتم بتوفري فرص العمل ألبناء اجملتمع عموًما، 

والشباب خصوًصا.

املشاكل اخلدميـة يف اجملتمع العـراقي
بعد الغزو األمريكي »الكهرباء أمنوذًجا«

يعيش الع���راق بعد الغزو األمريك���ي تدهوًرا كبرًيا 
عل���ى املس���توى اخلدمي، كتوف���ري امل���اء والكهرباء 
والوقود وغريها.. وإذا كانت األزمة اخلدمية متس���عة 
اجلوان���ب وحتت���اج إىل بس���ط، فإنين أري���د أن أركز 
عل���ى مش���كلة الكهرباء، اليت ُش���لَّت حي���اة املواطن 
بفقدها، فأبدأ مبا تقوله مؤسس���ة بروكينجر- اليت 
جتمع معلومات عن العراق- ومقرها يف واش���نطن: إّن 
متوس���ط اإلمداد اليوم���ي بالكهرباء 5-6 س���اعات، 
مقارنة بنحو 16-24 ساعة قبل الغزو األمريكي)29(.

ويف الوق���ت ال���ذي يق���ر في���ه العراقي���ون أنَّ معظ���م 
اخلدم���ات -ومنها الكهرباء- يف أس���وأ مس���توياتها 
من���ذ عق���ود؛ ف���إنَّ وزراء الكهرب���اء يف احلكومات 
املتعاقبة بعد االحتالل يؤكدون على أنَّ س���بب تردي 
ذل���ك يرجع إىل التخريب املنظم، واإلجراءات املطولة 
لتوفري التمويل ملشروعات صيانة جديدة، وقد نشرت 
»الواش���نطن بوس���ت« أنَّ الع���راق حيتاج إىل مخس���ني 

مليار دوالر إلصالح قطاعي النفط والكهرباء)30(.

ومن خالل املتابعة هلذه املش���كلة أس���تطيع أن أحدد 
أبرز األس���باب اليت أدت إىل حرمان املواطن العراقي 

من نعمة الكهرباء منذ سنني.. وهي:
1- تعرض حمطات التوليد الرئيسة والفرعية، وكذا 
اخلط���وط الناقلة إىل القص���ف األمريكي، نتيجة 
العمليات العسكرية اليت حتدث يوميًّا يف العراق.

)29( شبكة النبأ املعلوماتية- اخلميس 26 /2007/7م.
)30( حسب ما نشرته اجلزيرة الفضائية، وينظر: وكالة األخبار العراقية 

)واع( بتاريخ 2007/9/2م.
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2- الفس���اد اإلداري واملالي، وإش���راف غري املختصني 
عل���ى هذا القط���اع.. ويؤكد الكث���ريون أنَّ قطاع 
الكهرباء يدي���ره أناس ال عالقة هلم بالكهرباء، 
إىل  والعامل���ني  املهندس���ني  تع���رض  ع���ن  فض���اًل 
التصفي���ات اجلس���دية واالختطاف، وق���د أوضح 
وزي���ر الكهرب���اء يف حكوم���ة املالك���ي: أنَّ م���ا 
يقرب من ألف ومائة من عمال الكهرباء يف عداد 

املفقودين.
3- عدم اجلدية يف معاجلة األزمة وإصالح هذا املرفق 
احلي���وي، وقد اعرتف وزير الكهرباء نفس���ه بأنَّ 
قط���اع الكهرب���اء مل يل���ق عناية ورعاي���ة حقيقية 
خ���الل الس���نوات ال���يت تل���ت االحت���الل، وأنه مل 
تكن هناك خطة إلصالح وإعادة تأهيل الشبكة 

الكهربائية)31(.
4- رفض احملافظات اليت حتتضن حمطات التوليد تقاسم 
الطاق���ة الكهربائي���ة، واحتكاره���ا عل���ى مناطقهم 
خاص���ة، وقد أوضح وزير الكهرباء يف تصريٍح له أنَّ 
العاصمة بغداد شبه مشلولة؛ بينما حتصل بعض مدن 

العراق على التيار الكهربائي دون انقطاع.
5- ومن بني األس���باب ما ينت���ج عن ردود فعل احملتلني 
الغ���زاة عن���د تعرضه���م للمقاوم���ة يف أي مدينة أو 
منطق���ة، فنج���د أنَّ ق���وات الغ���زو حينم���ا تتعرض 
ملقاومة تتسبب يف قتل جنودهم أو إيذائهم أو حرق 
آلياتهم يقومون بقط���ع التيار الكهربائي عن تلك 
املنطق���ة؛ عقوب���ة ألهله���ا املقاومني، وق���د تواترت 
األنب���اء عن تكرار قوات االحت���الل لقوهلم -وهم 
جيوب���ون ش���وارع مثل هذه امل���دن-: أعطونا األمان 

نعطيكم املاء والكهرباء.

املشاكل األخالقية والرتبوية يف اجملتمع 
العراقي بعد الغزو األمريكي

أواًل: انتشار ظاهرة زواج املتعة:
لوح���ظ بعد االحتالل األمريكي انتش���ار ما يس���مى 
زواج املتع���ة يف مناط���ق عدي���دة م���ن الع���راق، خاصة 
مناطق اجلنوب.. ويعترب هذا الزواج أحد مظاهر تفتت 

)31( جاء التصريح يف جريدة الصباح العراقية يف يوم االثنني 2007/6/4م.

اجملتم���ع، وانهيار قيمه األصيل���ة اليت حيملها.. ويبدو 
-واهلل أعل���م- أنَّ الذي س���اعد على انتش���ار مثل هذا 

الزواج ما يأتي:
1- اهل���روب من الوض���ع االقتصادي امل���رتدي، فضاًل 
ع���ن عوائق الزواج الدائم، ال���يت أوجدتها املظاهر 

االجتماعية الكاذبة.
2- انهيار القيم وتوفر املناخ املناس���ب ملمارسة األفعال 

املشينة حبجج احلرية والدميقراطية.
3- الفت���اوى ال���يت يتبناه���ا مراج���ع مك���ّون معني يف 

الشارع العراقي.

وهذه األس���باب الثالثة -مبجموعه���ا- إحدى النتائج 
اخلطرية املباش���رة الحتالل العراق، اليت تدفُع بالبلد 
إىل تفت���ت اجملتم���ع وانهي���اره.. وإذا كان الباحث���ون 
خيتلف���ون يف ب���روز ظاه���رة زواج املتع���ة يف اجملتم���ع 
العراق���ي)32( فإنه���م يتفق���ون متاًم���ا عل���ى أنَّ الغ���زو 
األمريكي للعراق فاقَم األزمة، وأفس���ح اجملال أمام 
الش���باب والش���ابات ملمارس���ة هذا النوع م���ن الزواج، 
يف ظ���ل التدهور األمين، وغياب املؤسس���ات الرقابية 
والشرعية، وفتح الباب على مصراعيه لفتح املكاتب 
العلني���ة، ال���يت تعمُل على التوس���ط إلمت���ام مثل هذه 

الظواهر اهلابطة.

ويب���دو لي أنَّ احلل احلقيقي هل���ذا الزواج وما يرتتب 
علي���ه يعود إىل مجلة من محالت التوعية، اليت تتمثل 
بض���رورة احملافظة على األعراض من أن تتعرض ألي 
م���ن املمارس���ات اليت تعني على إهداره���ا أو االعتداء 
عليه���ا، وحماول���ة س���ّن القوان���ني ال���يت جت���رِّم ه���ذه 
املمارس���ات ، وتشجيع الشباب على الزواج، وحتقيق 
غايات���ه العظمى من اإلحصان وتكثري س���واد األمة.. 
وكذل���ك التنبيه عل���ى املخاطر احلقيقي���ة الكامنة 
وراء مثل هذه الزجيات، وما يرتتب عليه من اختالط 

)32( يقول بعض الباحثني: إنَّ ظاهرة زواج املتعة ظهرت على استحياء يف 
اجملتمع العراقي للمرة األوىل منتصف التسعينيات من القرن املاضي، 

وحتديًدا عندما بدأت شركات السياحة جبلب أفواج سياحية من شيعة 
اخلليج وإيران، وتركزت يف مدن العتبات املقدسة، لكنها وجدت يف 

حمافظة كربالء اجلنوبية وفنادقها السياحية ازدهاًرا مل تشهده يف املدن 
العراقية األخرى، وكانت هناك مكاتب هلذا الزواج، يديرها معممون 
يف الشوارع املتفرعة واحمليطة مبقامي اإلمامني احلسني والعباس رضي 
اهلل عنهما. ينظر: موقع »العربية نت« مقالة بعنوان »ازدياد اإلقبال على 

زواج املتعة يف العراق« يوم الثالثاء 22 رجب 1425ه� - 2004/9/7م. 
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يف األنس���اب، وإه���دار حلقوق امل���رأة، وما جتلبه من 
أم���راض، فض���اًل ع���ن دور ه���ذا ال���زواج يف ع���زوف 
الش���باب والش���ابات عن الزواج الدائم احملرتم يف ظل 

االكتفاء مبثل هذه املمارسات املؤقتة.

ثانًيا: انتشار ظاهرة املخدرات، واالجتار بها:
كان العراق���ي يفتخر بأنه يعي���ُش يف بلٍد نظيٍف من 
مس���وم املخ���درات، وكان املواط���ن ال ي���رى متعاطي 
املخ���درات وهم ملقون على قارع���ة الطريق يف بغداد 
الرش���يد، ومل نر -يف يوٍم ما قبل الغزو- زوايا مظلمة 
يتب���ادُل فيها املدمنون حقن الش���ر والرذيل���ة.. أما بعد 
الغزو، ويف ظل صمت من قوات االحتالل األمريكي 
واحلكوم���ة ظهرت عادة تعاط���ي املخدرات واالجتار 
بها بش���كل واض���ح يف العديد من املناط���ق، بعد أن 
كان���ت م���ن احملرمات، ال���يت ُتْفِض���ي يف كثري من 

األحيان مبتعاطيها أو تاجرها إىل عقوبة اإلعدام..

ويف تقري����ٍر جلمعية اإلصالح ملكافح����ة املخدرات يف 
العراق تبني أنَّ عدد الذين يتعاطون املخدرات يف ازدياٍد؛ 
بس����بب احلرب اليت تسببت بالفوضى األمنية، وحسب 
اإلحصائي����ة الصادرة عن وزارة الصح����ة العراقية، فإنَّ 
أكث����ر م����ن أربعة وعش����رين أل����ف عراقي ق����د تعاطوا 
املخ����درات يف عام 2005م وحده، ممن راجعوا الدوائر 
الصحي����ة فحس����ب)33(، فيم����ا مل أطلع عل����ى إحصائية 
حقيقية لبقية س����ين االحتالل، وأحتفظ على إحصائية 
وزارة الصح����ة، ال����يت تفتق����ر إىل مقوم����ات اإلحص����اء 

اهلادف؛ بسبب ضعف املؤسسات املنضوية حتتها.

وأؤكد هنا بأنَّ واقع احلال والسرعة الكبرية اليت 
ظه���رت فيها املخدرات يف الش���ارع العراق���ي بعد أياٍم 
م���ن االحتالل، وم���ا رافقه من صم���ت مريب من قبل 
السياس���يني، كل ذل���ك يؤكد بالدلي���ل امللموس أنَّ 
انتش���ار املخدرات مل يكن -إطالًق���ا- رد فعٍل نامًجا 
عن اإلحباط أو اليأس، الذي سبَّبه االحتالل والعنف 
الطائف���ي، ب���ل إنَّ األم���ر كان صفح���ة سياس���ية من 
صفحات احلرب البشعة، اليت تعرض هلا العراق.. ومن 
أهم املش���اكل اليت تقف وراء انتشار هذه الظاهرة، 
وتكونت بسببها عقبات وقفت يف طريق معاجلتها أو 

)33( من مقالة منشورة على اإلنرتنت بعنوان »دول جتد يف العراق مرتًعا خصًبا 
لتجارة املخدرات« بقلم الكاتب: ماهر محيد عبد اهلل. 

احلد منها ما يأتي:
1- املش���كلة األمنية: اليت ترتب على وجودها كافة 
املظاهر املزرية، يف ظل غياب السلطة احلكومية، 
وعدم كفاءة األجه���زة األمنية، باإلضافة إىل قلة 
امل���الك الفين واألجهزة اخلاص���ة بتعقب املتعاطني 

واملهربني واملروجني هلذه اآلفة.
2- املش���كلة الرقابي���ة: يف ظ���ل غي���اب الرقابة داخل 
األراض���ي العراقي���ة، ال���يت تدخل إليه���ا كميات 

كبرية من املخدرات عرب دول اجلوار)34(.
3- املش���كلة القضائية: وقد اتسم القضاء يف فرتة ما 
بع���د الغزو بالرتاخي يف التعامل مع اجلناة؛ فأغلب 
الذين يقبض عليهم يطلق س���راحهم؛ يف ظل تفشي 

الفساد، وانتشار الرشوة)35(.
4- املش����كلة اجلغرافية: بس����بب جوار العراق إليران اليت 
ُتنت����ج املخ����درات وت����روِّج هل����ا.. ويعمل ع����دد كبري من 
مواطنيه����ا عل����ى إدخ����ال هذه اآلف����ة للع����راق، وخاصة 

املناطق اجلنوبية منه)36(.

وق���د أكد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية العراقية 
ملكافح���ة املخ���درات أنَّ نش���اط مهرب���ي املخ���درات 
ينحص���ر مبنافذ متنوع���ة مع دول اجل���وار، أخطرها 
»إي���ران« اليت يبلغ عدد املدمنني فيها -حس���ب تقارير 

دولية- مليوني مدمن، بينهم 780 ألف طالب)37(.

ولعلَّ أهم طرق معاجلة هذه اآلفة تتمثُل 
باآلتي:

1- ضب���ط احل���دود م���ع دول اجل���وار، وتعزي���ز حالة 
األمن، وتوفري أجهزة الكشف فيها.

2- تدري���ب موظفي احلدود واملوان���ئ الربية والبحرية 
واجلوي���ة عل���ى برام���ج مكافحة املخ���درات، يف 

دورات تدريبية ختصصية.
3- بثُّ الوعي لدى اجلماهري خبطورة هذا األمر، من 
خالل املؤسس���ات االجتماعية )األسرة، املدرسة، 

)34( ينظر على سبيل املثال: جملة الصوت اآلخر األسبوعية، العدد 28 يف 
2004/12/20م.

)35( وملزيد من املعلومات تراجع مقالة الكاتب: ماهر محيد عبد اهلل، بعنوان 
»دول جتد يف العراق مرتًعا خصًبا لتجارة املخدرات«.

)36( ملزيد من االطالع على هذه اجلزئية حتديًدا، راجع التقرير السنوي الذي 
نشرته مفكرة اإلسالم على موقعها اإللكرتوني حتت عنوان »حقائق 

خطرية تنشر ألول مرة: الدور القذر للمخابرات اإليرانية يف العراق« بتاريخ 
2005/8/28م. 

)37( من مقالة »املخدرات يف العراق: الواقُع املرير« منشورة على اإلنرتنت. 
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التغريات االجتماعية يف العراق بعد الغزو األمريكي
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املسج����د، وس����ائل اإلع����الم( وتشجي����ع املواطنني 
على ضرورة تبليغ اجلهات املس���ئولة لدى توفر أي 
معلومة عن هذه اآلفة اخلطرية، وال بأس من رصد 

مكافآت مالية للمبّلغني؛ تقديًرا جلهودهم.
املخ���درات  ملروج���ي  القانون���ي  ال���رادع  تش���ديد   -4
ومتعاطيها واملتاجرين بها، وتعزيز العقوبات، مبا 

فيها عقوبة اإلعدام.

ثالًثا: شيوع السرقات والفساد: 
بعد س���اعات من اس���تيالء قوات الغ���زو على بغداد، 
ش���اعت عمليات الس���رقة والس���لب والنهب بش���كل 
كبري، يف ظل غياب السلطة الرادعة، وحلِّ األجهزة 
األمني���ة والعس���كرية.. وحتت عيون ق���وات االحتالل 
اس���تغل آالف العراقي���ني حال���ة الفوض���ى اليت عمت 
الب���الد، وانش���غال األمريكي���ني بتأم���ني أنفس���هم، 
وترتي���ب موقعهم انطلقت العصابات لس���رقة القصور 
الرئاسية والدوائر احلكومية ومعسكرات اجليش، 
وانتشر السالح بكل يد، وأصبح من الصعب إيقاف 
ه���ذه األعم���ال الوحش���ية، وصارت فيم���ا بعد أكثر 
رواًجا وتنظيًما.. وتعود أسباب ظواهر السلب والنهب 

وشيوع السرقات إىل ما يأتي:  
1- احلصار االقتصادي، الذي أصاب العراقيني على 
مدى ثالثة عش���ر عاًما، ووّل���د حالة من ردة الفعِل 

عند ضعفاء النفوس.
2- الكثاف���ة الس���كانية العالية يف بع���ض املناطق، 
وخاص���ة العاصمة بغداد، يف ظ���ل غياب القانون، 
وح���ّل األجهزة األمنية، وتوف���ري الغطاء للمجرمني 
من قبل قوات االحتالل، اليت كانت تتغاضى عن 

تلك األفعال اهلمجية.
3- إطالق س���راح اجملرمني من الس���جون، ويقدر عددهم 
بعشرين ألًفا من احملرتفني، بينهم 053 من احملكومني 
جبرائم القتل، و247 من احملكومني جبرائم اخلطف 

و63611 من احملكومني جبرائم السرقة.
4- إيقاف العمل باألحكام الرادعة، كعقوبة اإلعدام 
اليت كانت موجودة قبل الغزو األمريكي للعراق.. 
وقد اتفق أهل القانون على أنَّ إيقاف هذه العقوبة 
ّراق يزدادون  أنعش اجلرائم، وجعل اجملرمني والسُّ

شراس���ة.. وأكد اس���تطالع للرأي أجري يف بغداد 
أنَّ 28% م���ن رج���ال القضاء العراقي يردون س���بب 

ارتفاع اجلرمية إىل منع عقوبة اإلعدام)38(.

وقد أخذت السرقات دوًرا منظًما من قبل امليليشيات، 
وص���ارت تلع���ب مبق���درات وث���روات البل���د، وأهمها 
النفط، الذي صار ُعرضة للسلب والنهب واالغتصاب 
من قبل تلك امليليشيات املتنفذة يف احلكومة اليوم، 
وق���د ق���ّدرت صحيفة »نيوي���ورك تامي���ز« األمريكية 
-اس���تناًدا إىل مس���وَّدة تقرير أعده مكتب حماس���بة 
احلكوم���ة األمريكي���ة- أنَّ حج���م النف���ط الذي مت 
االس���تيالء علي���ه من قبل هذه امليليش���يات –من إنتاج 
الع���راق اليومي املق���در مبليوني برميل- ما يرتاوح بني 

100 – 300 ألف برميل.. 

وعلى هذا تقّدُر األموال اليت تباع بها هذه الكميات 
ب� 5 – 15 مليون دوالر يوميًّا، يف حالة احتساب سعر 
الربميل الواحد خبمس���ني دوالًرا فقط!! مما يعين أن 
اق،  ���رّ مليارات الدوالرات قد دخلت جيوب هؤالء السُّ

على مدى أربعة أعوام ونيف من عمر االحتالل.

ووف���ق كل ه���ذا أدى الفس���اد اإلداري، وقل���ة خ���ربة 
املتصدرين إلدارة أموال العراق، وإقصاء املتخصصني 
بهذا الش���أن، إىل ضياع مليارات الدوالرات من أموال 
بالد الرافدين، ويف العام املاضي وحده ضاع اثنا عشر 
ملي���ار دوالر من األموال اليت كانت خمصصة إلعمار 
العراق، حس���ب ما اعرتف به اجلنرال س���تيوارت بوين 

املفتش األمريكي العام لشؤون إعمار العراق)39(.

)38( ظواهر اجتماعية نشأت يف ظل االحتالل، هاني عاشور.
)39( وقد نقل التصريح عدد من وسائل اإلعالم بتاريخ 2007/4/3م.
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معلومات إضافية
مأساة أطفال العراق

تس���بب احلصار الذي ُفرض على العراق ثالثة عش���ر عاًما، ومن بعده الغزو الذي قادته الواليات  	•
املتحدة، يف وفاة عدد كبري جدا من أطفال العراق!! وكش���فت دراس���ة صحية عراقية أعدتها 
منظمة »أنقذوا األطفال« أنَّ معدل وفيات األطفال تضاعف إىل 150% ، وأنَّ طفاًل من بني كل 
مثانية أطفال يف العراق ميوت قبل أن يبلغ س���ن اخلامس���ة من عمره، بل إنَّ عام 2005م – على 
س���بيل املثال- ش���هد وفاة 122 ألف طفل عراقي، حس���ب ما أكدت بعض الدراس���ات  .. وتعود 

أسباب زيادة عدد الوفيات بني األطفال العراقيني -عموًما- إىل ما يأتي:

احلصار الظامل، الذي ُفرض على العراق منذ بداية التسعينيات، وحتى ما بعد الغزو األمريكي،   •
حيث مشل احلصار منع الغذاء والدواء، وحتى حليب األطفال ومستلزماتهم الضرورية.

الغ���زو األمريك���ي؛ ال���ذي ترتب علي���ه قصف همجي، وقتل عش���وائي، طال العديد من األس���ر  		•
الربيئة، اليت تتكون من عدد كبري من األطفال يف أغلب أحواهلا.

األمراض املنتش���رة يف العراق، وتعود أس���باب انتش���ارها إىل تداعيات احلصار، والتلوث البيئي  	•
الناتج بفعل الغازات الس���امة، اليت اس���تخدمتها -وال تزال- ق���وات االحتالل، وكذلك النقص 
احلاد يف املاء الصاحل للشرب واالستخدام، وانتشار األمراض املنقولة باملياه، وخصوًصا مرض 

»الكولريا« يف فصل الصيف.

وحسب اإلحصاءات، فإنَّ حمافظيت بغداد واألنبار احتلتا الصدارة يف عدد قتلى األطفال؛ وبلغ عدد األطفال 
الذين ُقتلوا –دون سن الثامنة- يف النصف األول من عام )2007م( أكثر من 6800 طفل عراقي.

من ناحية أخرى يواجه أطفال العراق مزيًدا من املآسي اليت مل يكن يعرفها اجملتمع العراقي من قبل، 
تقف يف مقدمتها ظاهرة »االغتصاب«، وقد أعلنت منظمة الطفولة العراقية أنها رصدت يف عام 2005م 
وحده ما يزيد على 71 حالة اغتصاب، تعرض هلا أطفال عراقيون ال تتجاوز أعمارهم العشر سنني، من 

ِقبل جنود االحتالل األمريكي.

وترتبط بظاهرة االغتصاب املشينة ظاهرة أخرى هي »ظاهرة االجتار باألطفال« بيًعا وشراًء.

أم���ا على اجلانب العلمي والفكري، فقد حدث َتَدنٍّ يف مس���توى الذكاء عند الطفل العراقي؛ بس���بب 
فق���دان األم���ن، وس���يطرة وحدات من جيش االحتالل على عدد كبري من مؤسس���ات التعليم، وانتش���ار 
قواتهم يف الشوارع، مما يسبب ذعًرا حقيقيًّا عند الطفل، وهو ما أدى إىل تدني مستوى التعليم، وترك 

22% من األطفال مدارسهم خاصة يف احملافظات الساخنة.

وعمل االحتالل ومؤسساته على استهداف األطفال فكريًّا وعقديًّا استهداًفا مباشًرا؛ إذ كشفت هيئة 
علماء املس���لمني يف الع���راق مؤخًرا عن قيام بعض املنظمات األمريكية املس���ماة »معس���كر الصليبيني 
العامل���ي من أجل املس���يح« بتنصري أطفال الع���راق، وفق برامج عمل منظمة، اس���تلزمت توزيع مطبوعات 
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ومنشورات ومناهج تنصريية حديثة.

ونشر املوقع الرمسي هليئة علماء املسلمني »اهليئة نت« تفاصيل مهمة خبصوص عمليات التنصري موثقة 
بالعديد من الصور.

أهم املصادر:
- جريدة الشرق األوسط الدولية، العدد 10401، بتاريخ 2007/5/21م.

- سعدون املشهداني، الفوضى اخلالقة يف العراق، موقع البصرة اإللكرتوني بتاريخ 2006/10/29م.

- تقرير »مجعية الطفولة العراقية«، موقع »نسيج اإلخبارية« اإللكرتوني يف 2007/6/20م.

مشكلة الالجئني العراقيني:
تصف تقارير املنظمات الدولية موجة نزوح الالجئني العراقيني اليت بدأت عقب الغزو األمريكي للعراق 
عام 2003م بأنها أكرب موجة هجرة تش���هدها منطقة الش���رق األوس���ط منذ ترحيل الفلس���طينيني عقب 
إعالن قيام »إسرائيل« عام 1948م، وقالت منظمة األمم املتحدة: إن واحًدا من كل مثانية عراقيني نزح 

عن داره.

أعداد الالجئني:
وحبس���ب تقديرات املفوضية العليا لوكالة الالجئني التابعة لألمم املتحدة حتى نوفمرب 2007م، جتاوز 
ع���دد الالجئ���ني العراقيني حتى نوفم���رب 2007م أربعة ماليني بني نازح إىل مناط���ق داخل العراق، والجئ 

خارجه.
وتشري أرقام املفوضية إىل أن:

2200000 عراقي فروا خارج العراق.
حنو 1908400 عراقي مشردون يف الداخل.

حنو 50 ألف عراقي يفرون شهريًّا.

أماكن اللجوء:
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أعداد الالجئني العراقيني يف دول اجلوار
1200000سوريا
750000األردن
100000مصر

200000دول جملس التعاون
54000إيران
40000لبنان

10000تركيا

أعداد الالجئني العراقيني يف أحناء العامل

6000الواليات املتحدة األمريكية
22300اململكة املتحدة

52900أملانيا
21800هولندا
21100السويد
11100أسرتاليا

10700الدامنارك
8500النرويج
5000سويسرا
4000كندا
1600فنلندا
1300إيطاليا
1300فرنسا
1200النمسا
1200هنغاريا
1200بلغاريا
1200رومانيا
820اليونان

820نيوزيلندا
460أرمينيا
450رومانيا

340أيرلندا
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أعداد النازحني داخل العراق
مشال العراق: 741900

وسط العراق: 450000

جنوب العراق: 716500

املصدر:
 موقع )اجلزيرة نت( على الرابط: 

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1060005


