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 األحداث وجنوح الحرب 

 *األمير ابراهيم خليل وعد د.
 :المقدمة

فهو على  ، ان المتتبع للتاريخ البشري يجده مليئًا بالمرارة وااللم
اال ان هذه  ، الرغم من احتوائه مشاهد حضارية عظيمة على مر العصور

وكانت  ، المشاهد كانت تقترن في اكثر احيانها بمشاهد القتل والدم والخراب
 . لحرب ولون الدم اكثر االلوان التي برزت في ثوب التاريخ االنساني الطويلا

أي  ، ( سدددددنة5600)( حدددددرب خددددد ل 14600)لقدددددد سدددددجل التددددداريخ 
فمدا بدين الحدربين  . (1)( 1980)حتى عدام  ، ( حروب في كل سندة3)بمعدل 

وخد ل التتدرة مدن  ، ( مليدون شدخ 95)العالميتين االولى والثانية فقدد العدالم 
 . ( مليدون شدخ 25)( وهي مدة لدم تشدهد حروبدًا كبيدرة  تدل 1945-1980)
(2) 

ويتددددعتى عدددددن الحدددددروب نمدددددو بطدددددىذ وبندددددى اساسدددددية مددددددمرة وتشدددددرذم 
كمدددا عانددت بعدددن البلددددان التدددي دخلدددت فدددي  ، اجتمدداعي وركدددود القطدددا  العدددام

حددروب مددن تضددخم متددرط وانختددان حدداد فددي  يمددة العملددة وانختددان عائدددات 
 ، وشددهدت بلدددان اخددرا انهيددار مكانتهددا فددي المجتمددع الدددولي  ،العملددة االجنبيددة

                                                           
 ./ جامعة الموصلالجتما / كلية اآلدابمدرس/  سم ا  *
انعام لتته موسدى،  دراسدة مقارندة للسدلوع العددواني  بدل واثنداذ الحصدار،  مجلدة العلدوم 1

،  1999(،  10االجتماعيدددددة،  ب دددددداد،  الجمعيدددددة العرا يددددددة للعلدددددوم االجتماعيدددددة،  العدددددددد )
 165 .
النسان،  لبنان،  الدار العربية للعلوم،  ابراهيم فريد الدر،  االسس البايولوجية لسلوع ا   (2)

 . 283،   1994للعلوم،  
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كمددا فقدددت معظددم البلدددان المتددعثرة بددالحروب والنزاعددات مددوارد بشددرية ورأسددمالية 
 (1) .هي في امس الحاجة اليها العادة االستقرار وتجديد القدرة على التنافس

والحروب هي احد اكبر االخطار التي تهدد المجتمعات االنسانية 
زعز  كيانها واستقرارها لما لها من نتائج سلبية وعميقة في حياة المجتمعات وت

فهي تترع اثار سيئة على كل  ، سواذ كان ذلع في مدة الحرب ام فيما بعدها
جوانب الحياة االجتماعية وتبقى بصماتها واضحة حتى بعد سنين طويلة 

ر فقط بل االخطر اذ انها التخلف وراذها ذكريات القتل والدما ، على  يامها
من ذلع انها تخلخل البناذ االجتماعي وتحدث فيه فجوات عميقة يصعب 

االمر الذي ينعكس إلى حياة ابناذ المجتمع سلبيًا من  ، تجاوزها بسهولة
خ ل زيادة المشاكل التي يعانون منها وصعوبة تجاوزها بسبب الظروف 

 ، البطالة ، قرالت)ومن صورها  ، ال ير طبيعية التي ألمت بمجتمعهم
 . الخ(…، الجريمة

 :مشكلة البحث
فالمؤسسات  ، التترع الحرب ركنًا في المجتمع اال واثرت فيه

وكل ما هو مادي أومعنوي يتعثر بالحرب  ، واالفراد والمعايير والقيم واالخ ق
 . بشكل أو بآخر

 ، واذا كانددت الحددرب تددؤثر علددى الكبددار فمددا بالنددا باالحددداث واالطتددال
فالطتددل  ، الحدددروب()كثددر المتددعثرين بددالظروف االسددتثنائية وعلددى رأسددها فهددم ا

اليتتاعل بالطريقة نتسها التي يتتاعدل بهدا الراشدد مدع الرصاصدة أو القذيتدة أو 
( خطيددددر دون ان يشخصدددده )فهددددو غيددددر  ددددادر علددددى تصددددور  ، االنتجددددار تدعددددددط

 (2) . بتصوير خا  به

                                                           
، االردن، 2002برنامج االمم المتحدة االنمائي،  تقرير التنمية االنسانية العربية(  1)

2002  ،2   
 . 55،   1996عدنان حب اهلل،  جرثومة العنف،  بيروت،  دار الطليعة،  (  2)
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ستة م يين( )وأصيب  ، مليدون( طتل)وفي العقد الماضي وحده ذبح 
ويقددر أن مددابين  ، ( مليددون مدنهم12)وتشدرد  ، بجدرا  خطيدرة أو أعا ددة دائمدة

هددم  ، %( مددن الندداس الددذين يموتددون أو يجرحددون فددي النزاعددات90)%( و80)
وفي العقد االخير من القرن العشرين تيتم اكثدر مدن  ، مدنيون معظمهم اطتال

 (1). ب النزا  المسلحملديون( طتل أو فصلوا عن عائ تهم بسب)
الحدروب( فدي )والوا ع ان تعثير التجارب القاسية واالحداث الصددمية 

االطتدددال  دددد يتدددوق تعثيرهدددا علدددى الكبدددار ويرجدددع ذلدددع إلدددى نقددد  نمدددو مهدددارات 
 defense)( وآليددددددات الدددددددفا  coping skills) مواجهددددددة الضدددددد وط

mechanisms ا بهددا( بوصددتها اسدداليب للتوافددق مددع الموا ددف الضدداغطة وعو ، 
فالطتولدة فتدرة حساسدة حرجدة  ، الدى طبيعدة الطتولدة ذاتهدا -كدذلدع–كما يرجع 

بقدر ماهي فترة من الت يدرات والتحدوالت الجذريدة التدي تنطدوي علدى صدعوبات 
ومشددك ت تجعددل االطتددال اكثددر اسددتهدافًا الضددطراب التددوازن ولددنق  التوافددق 

 (2) . مع الذات والمجتمع

 :اهمية البحث واهدافه
  . لتعرف على تعثيرات البحث على عملية جنو  االحداثا -1
  . تحديد العوامل التي ساعدت الحرب وادت الى الجنو  -2
  . تسليط الضوذ على نتائج جنو  االحداث اثناذ وبعد الحرب -3

                                                           
فددي العددالم(،  عمددان،  المطبعددة الوطنيددة االردنيددة، اليونسدديف،  تقريددر )وضددع االطتددال   (1)

2001   ،36. 
فيدددوال البدددب وي، االطتدددال فدددي االزمدددات،  مجلدددة الطتولدددة والتنميدددة،  القددداهرة، المجلدددس     (2)

 . 28،  2001(، 1العربي للطتولة والتنمية،العدد)
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 :المبحث االول
  تأثير الحرب على الجنوح

 cumulative)ان الحدرب تنطدوي علدى مو دف ذات تدعثير تراكمدي 

effectى االحدددداث الصددد ار الدددذين تظهدددر فدددي سدددلوكياتهم خددد ل مراحدددل (علددد
السدلوع )احدد ابدرز صدورها هدو  ، تقدمهم العمري نماذج لسلوكيات غير سوية

الذي ينطوي بددوره علدى عدوانيدة ناجمدة مدن الضد وط التدي تتركهدا  ، العنيف(
 . الحرب والدمار على نتسياتهم وميولهم واتجاهاتهم و يمهم

ان  ، وع( فدددي دراسدددته التدددي اجراهدددا فدددي بريطانيدددامددداكيلين)لقدددد ذكدددر 
جدددرائم العندددف المرتكبدددة ضدددد االشدددخا   دددد زادت فدددي السدددنين العشدددرة االخيدددرة 
بصورة مضطردة أذ بل ت حوالي ربع مليون جريمدة فدي السدنوات الدث ث التدي 

 (1) . تلت الحرب العالمية الثانية

العنيدف لدددا كمدا اثبتدت العديدد مددن الدراسدات ازديداد مظدداهر السدلوع 
يدددول )أذ يشدددير  ، االحدددداث الدددذين ينتمدددون الدددى جماعدددات دخلدددت فدددي حدددروب

( الددى ان المشددك ت المرتبطددة YULE, CANTERBURY-وكددانتربوري
ويؤكددان علدى ان  ، بسلوع االطتال الذين تعرضو للصدمة في اثناذ الحدروب

 (2) . االطتال يبدون سلوكًا نكوصيًا تدميرياً 

( بدعن تعدرن االطتدال DAY , SADEK) وفي لبنان اثبتت دراسة
 (3) . للقصف زاد من عدوانية الصبية والبنات على حد سواذ

                                                           
دار النشددر والثقافددة،  محمددود ابددو زيددد، مقدمددة علددم االجددرام والسددلوع االجرامددي، القدداهرة،     (1)

1978    ،226 . 

 . 30فيوال البب وي،  مصدر سابق،       (2)
عددددامر عبدددداس حسددددين،  االصددددابات النتسددددية ومجتمددددع مددددا بعددددد الحددددرب،  مجلددددة اداب    (3)

(،  21-20الجامعدددة المستنصدددرية،  العدددددان ) –المستنصدددرية،  ب دددداد،  كليدددة االداب 
1991   ،234 . 
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 ، والحدددددرب ت يدددددر مدددددن اتجاهدددددات االحدددددداث تجددددداه الموا دددددف المختلتدددددة
فالحددددث الدددذي يعدددي  فدددي ظدددروف طبيعيدددة ينظدددر الدددى الموا دددف االجتماعيدددة 

 فتدددي احددددا ، بصدددورة تختلدددف عدددن الحددددث الدددذي يعدددي  فدددي ظدددروف الحدددرب
 ، الدراسددددات التددددي تناولددددت اتجاهددددات االطتددددال العددددرا يين نحددددو مهددددن المسددددتقبل

أذ احتلدت مهندة  ، ن حظ تعثر اتجاهداتهم نحدو المهدن بسدبب الحدرب مدع ايدران
و ددددد كددددان مجمددددو  اختيددددارات  ، طديدددددار( المرتبددددة االولددددى لدددددا عينددددة البحددددث)

 (101) . %( من العينة68)االطتال للمهن التي تتعلق بالجانب العسكري 
وكما اسلتنا سابقًا فعن الحرب تؤثر في ابناذ المجتمع وفي احكامهم 

فالذي كان يعد جريمة في نظر  ، حول  واعدهم القيمية وعاداتهم وتقاليدهم
القانون اوالمجتمع يصبح في اثناذ الحرب صتة من صتات البطولة 

 وضعتًا والتتاهم والمسالمة والرأفة تصبح اثناذ الحرب تخاذالً  ، والشجاعة
واالمانة التي لم يكن يحيد عنها معظم الناس سواذ بدافع من  ، وخيانة

 د ت ري مساواذ الحرب ومتاعبها  –انتسهم أوخشية من المجتمع والقانون 
 . وض وطها بعن الناس بالتجاوز عنها واالستهانة بها

هذا و د ثبت مدن االحصداذات العالميدة ان جدرائم الصد ار أو الكبدار 
ويشدددير  ، %( فدددي أثنددداذ الحدددروب وفدددي اعقابهدددا25)نسدددبة التقدددل عدددن تزيدددد ب

( فدددي كتابهمدددا عدددن التتكدددع ELLIOT , MERRILLاليدددورت وميريدددل)
 (2) .%( بسبب الحرب50)االجتماعي الى ان جنا  االحداث يزيد 

                                                           
و ندداجح السددلطاني،  أثددر الحددرب فددي اتجاهددات االطتددال العددرا يين نحددو  علددي الزبيدددي   (1)

(،  17كلية المعلمين،  جامعة الموصل،  كلية المعلمين، العدد) مهن المستقبل،  مجلة
1999  ،142 . 

، 1976سعد الم ربي واحمد الليثي،  المجرمدون،  القداهرة،  مطبعدة القداهرة الحديثدة،     (2)
 243 . 
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سدذرالندد( صوته الى العالمين السابقين ويقول في كتابه )ويضم 
 :مباداذ علم االجرام()

ف االحددداث يزيددد فددي فتددرات الحددرب نتيجددة لمددا يحدددث فددي ان انحددرا)
أذ يلتحددق الوالدددان  ، ت يددر نظددام االسددرة وغيرهددا مددن نظددم المجتمعددات المحليددة

بالجي  ويعم ن في صناعة الحدرب وغيرهدا مدن اوجده النشداطات ثدم يهمد ن 
وفددي الو ددت نتسدده ينتهددي نشدداط كثيددر مددن االجهددزة التددي  ، م حظددة اطتالهمددا

 يمدددًا معاديدددة ل جدددرام نتيجدددة لعددددم وجدددود االشدددخا  وعددددم اهتمدددام تقددددم عدددادة 
وبزيدادة التنقدل يزيدد اتصدال االطتدال  ، البال ين وصرف النقود في وجوه اخدرا

 (1) . باحداث آخرين منحرفين ويتشربون وسائل السلوع المنحرف(

  :المبحث الثاني
  عوامل ساعدت على الجنوح

على المجتمع العرا ي وعلى  باالضافة الى تاثير الحرب الكبير
عملية الجنو  فقد كانت هناع عوامل عديدة ساهمت بشكل او بعخر في هذه 

 - :منها ، العملية وكل حسب طبيعتها وتعثيرها
 :الحصار االقتصادي -أ

ان ارتتا  نسب جرائم االحداث في العراق نتيجة طبيعية للظروف 
 ، ( عام23)حروب  اسية خ ل  ثد ثدة()القاسية التي مر بها والتي تتمثل بد

تخللها حرب ا تصادية اكثر شراسة في أثارها في المجتمع العرا ي اال وهي 
فقد ادا الحصار الى  ، عاماً  (12)الحدصار اال تدصادي( منذ اكثر من )

ارتتا  وتضخم في كافة الجوانب ذات االثر السلبي في حياة الناس كد 
الخ( وادا ايضًا الى انختان حاد في … ، الجريمة ، البطالة ، االسعار)

وانختضت  ، الجوانب المادية والمعنوية أذ ضعف االلتزام بالقيم والمعايير

                                                           
  . 269،   1960رية، و المص4 (1)
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، بعن القيم السليمة وصعدت  يم سلبية الى اعلى في سلم القيم االجتماعية
 . وتخلخلت المعايير االجتماعية التي تنضم سلوع الناس في المجتمع

علددى سددبيل ) ، ا  االسددعار بشددكل مخيددففقددد ادا الحصددار الددى ارتتدد
( عمدا كاندت عليده 1993)( مدرة عدام 6815)المثال ارتتعت االسدعار بمقددار 

 (1) . بل الحصار(

اصحاب )وهذا االرتتا  يضر كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم 
الدخل المحدود( الذين اضطروا الى االست ناذ عن الكثير من الحاجات 

روف الصعبة التي دفعت عددًا من ابناذ المجتمع االساسية لمواجهة هذه الظ
الى اللجوذ الى اساليب ووسائل لم تكن معروفة سابقًا ل يتاذ بااللتزامات 

 . وجرت البعن اآلخر الى الو و  في الجريمة والجنو  ، المعاشية
وعليه ن حظ ظهور انماط جديدة من الجريمة لم تكن معروفدة سدابقًا 

سدددر ة  –الت عدددب باالسدددعار  –  المدددواد ال ذائيدددة غددد –تزييدددف العملدددة )مثدددل 
 (2) .الخ(… -السيارات 

امدددا بخصدددو  جندددو  االحدددداث فقدددد ارتتعدددت نسدددبته كنتيجدددة طبيعيدددة 
فمدددثً  ان عددددد االحدددداث الدددذين ارتكبدددوا جدددرائم سدددر ة  ، للظدددروف االنتدددة الدددذكر

أذ بل ددت اعدددادهم  ، ارتتددع الددى ث ثددة اضددعاف ممددا كددان عليدده  بددل الحصدددار
( حدثًا في حدين كاندت 3449)ل السبع سنوات على التوالي  بل الحصار خ 

 هدددددددددذه االعدددددددددداد خددددددددد ل الحصدددددددددار ولمددددددددددة سدددددددددبع سدددددددددنوات متواليدددددددددة ايضدددددددددًا 
 (3) . ( حدث9248)( 1991-1997)

                                                           
جمددال عبددد العزيددز العدداني،  اثددار العدددوان الث ثينددي فددي اال تصدداد العرا ددي،  مجلددة أم   (1)

 120،   1996( 7المعارع،  ب داد،   مركز ابحاث ام المعارع،  العدد )

عبد اللطيف العاني،  الحرب واثرها في تتشدي بعدن الظدواهر المنحرفدة فدي المجتمدع     (2)
 .   4،   1998وسبل  مواجهتها،  بحث غير منشور،  ب داد،  العرا ي 

بددان حكمددت الحددارس،  جنددو  االحددداث فددي العددراق،  رسددالة دكتددوراه،  غيددر منشددورة،      (3)
 .127-124،    1999جامعة ب داد،  كلية القانون،  
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ان ضدديق التددرد وعجددزه عددن ان يكتددل لنتسدده ولعائلتدده  دددرًا معقددواًل مددن 
حيداة ويعمدل علدى تحويدل الدخل الحقيقي يمكن عن طريقه االيتاذ بمتطلبات ال

الصرا  االزلي بين االنسدان والطبيعدة للحصدول علدى لقمدة العدي  مدن صدرا  
 (1) . مع الطبيعة الى صرا  مع االنسان للحصول على السلع والخدمات

  :التسرب الدراسي -ب
فقددد اندددفع العديددد مددن االحددداث الددى العمددل للمسدداعدة فددي تددوفير لقمددة 

من دخول المدارس وآخر تركها حتى بلغ عددد فبعضهم منع  ، العي  السرهم
( وحتددددى العددددام 90-89)المتسددددربين مددددن الت ميددددذ للمدددددة مددددن  العددددام الدراسددددي 

( تلميذ ناهيع عن التسرب المؤ ت غير 2،346،433) ، (99-98)الدراسي 
( 43190)وبلدددغ عددددد المتسدددربين مدددن العددداملين فدددي مجدددال التعلددديم  ، المسدددجل
 (2) . والمدرسين( من المعلمين 32135)منهم 

والبقية زاوج بين دراسدته والعمدل أذ ن حدظ ارتتدا  نسدبة الطلبدة الدذين 
%( مدن 66،7)يعملون كما اشارت الى ذلع احدا الدراسدات التدي وجددت ان 

 (3) . العينة هم ط ب يعملون الى جانب دراستهم

و د كدان انعكداس ذلدع واضدحًا فدي انختدان مسدتويات هدؤالذ الطلبدة 
انهدددم مشدددتتون مدددا بدددين العمدددل والدراسدددة وال يجددددون الو دددت الكدددافي  العلميدددة اذ

                                                           
عددددنان ياسدددين مصدددطتى،  السدددلوع المنحدددرف فدددي ظدددروف االزمدددات،  نددددوة السدددلوع     (1)
 .123،   1999نحرف وآليات الرد المجتمعي،  بيت الحكمة،  ب داد،  الم
آثدددار الحصدددار علدددى  طدددا  التربيدددة، مركدددز البحدددوث والدراسدددات التربويدددة، ب دددداد، وزارة   (2)

 .75،  2000التربية،
ظافر كداظم الختداجي،  االثدار االجتماعيدة للحصدار اال تصدادي علدى طلبدة المددارس     (3)

ماجسددتير غيددر منشددورة،  جامعددة ب ددداد،  كليددة االداب،   سددم االجتمددا ،  الثانويددة،  رسددالة
1996   ،108. 
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كمدا افدرز الحصدار ايضدًا زيدادة فدي نسدب الجدرائم  ، لتحضير دروسهم اليوميدة
 (1) . التي ارتكبها الطلبة الذين يشكل االحداث نسبة كبيدرة منهدم

وعلى الجانب اآلخر فان االحداث غير الجانحين لم يتركهم 
فقد ارتتعت معدالت استعمال العنف باشكاله المختلتة  ، رالحصار دون تعثي

الخ( لديهم بسبب الض وط …ضد الممتلكات –ضد االشخا   –اللتظي )
وهذا ما يمكن م حظته بوضو  في الحياة  ، الكبيرة للحصار والحرب عليهم

فقد اصبح من الطبيعي ان ن حظ مشاجرات االحداث داخل  ، اليومية لهم
او استعمال  ، العدنيدتة()او استعمالهم ل لتاظ النابية  ، المحلةالمنزل او في 

وكذلع يمكن ان ن حظ  ، العصي او االدوات الجارحة في تلع المشاجرات
 ، مشاجراتهم في المدارس او تخريبهم ل ثاث المدرسي او الممتلكات العامة

 . فضً  عن المشاجرات الكثيرة في سوق العمل والتتده االسباب
مثدل  يدام  ، ن الحاالت الشاذة التي لدم تكدن موجدودة  بدل الحصداروم

ك ميدة أو  –عنيتة أو غيدر عنيتدة )االحداث وص ار السن بدخول مشاجرات 
وهددذا يدددل علددى تمددردهم علددى القدديم االجتماعيددة  ، باليددد( مددع مددن يكبددرهم سددناً 

 ، نداوالدينية التي تدعو الدى احتدرام مدن يكبرندا فدي السدن حتدى لدو اخطدع فدي حق
 . وبالتعكيد فان هذه الحالة هي احدا افرازات الحصار السلبية

 :وسائل االع م -ج
التلتزيددون( بنقددل اجددواذ الحددرب )كمددا أسددهمت وسددائل االعدد م والسدديما

فهي تعرن صور القتلى واالالت  ، وصورها من خ ل البرامج التي تعرضها
العسدددكرية المحطمدددة واالعضددداذ المبتدددورة وبقايدددا الجثدددث واصدددوات االنتجدددارات 

ان هدذه الصددور  ، ومظداهر الخددراب والحرائدق التددي التتدرق البشددر مدن الحجددارة
المنقولة في وسائل االع م وتاثيراتها في االنسان انما تجعله يقبدل بهدا بمدرور 

                                                           
عبددد اللطيددف العدداني،  اثددار الحصددار فددي القدديم والممارسددات السددلوكية،  مجلددة العلددوم    (1)

-12،   1996(،  7االجتماعية،  ب داد،  الجمعية العرا ية للعلوم االجتماعية،  العدد)
13  . 
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وانده هدو  ، ثيرات الموجهدة نحدوه منظمدة وليسدت عشدوائيةالزمن السديما ان التدع
لدذا فدان توجيهده نحدو  ، المستهدف اواًل في الحرب ونتائجهدا واالعد م ونتائجده

هددددف مدددا يدددتم عدددن بعدددد ومدددن خددد ل المدددادة االع ميدددة المبثوثدددة علدددى آليدددات 
 . (1) االع م المتعددة

شاشددة  ويظهددر ذلددع جليددًا فيمددا كددان يعددرن مددن افدد م المعركددة علددى
 ، سددابقا( فددي اول مددادة يقدددمها االرسددال خدد ل بثدده اليددومي-تلتزيددون الشددباب )

يرافقها فدي مقدمدة البرندامج  ، كدي ال نندسى()والتي كانت تعرن تحت عنوان 
 ، االحدددددداث()الصدددد ار والشددددباب مددددن ابندددداذ العددددراق( أي )مقولددددة موجهددددة الددددى 

يقصدددددد )دائكم ان هدددددذه الصدددددور التدددددي تشددددداهدونها هدددددي لمصدددددير اعددددد)تخبدددددرهم 
وحتدددى  ، خددد ل مددددة ماضدددية()االيدددرانيين( ومدددا جدددرا لهدددم فدددي جبهدددات القتدددال 

لكدي يعرفدوا مدن هدو ) ، وال ينسى الشباب والكبدار ، يتعرف ابناذ الجيل الجديد
 .  **عدوهم الحقيقي(

االحداث( )ان هذه الرسالة التي كانت توجه يوميًا الى مشاهديها من 
 ، عرن اف م الكارتون في بداية البث اليدوميأي  بل  ، وفي و ت محدد بد ة

وال  ، العددددو()رسددالة تهدددف الددى زر  الحقددد والكراهيددة واسددتعمال العنددف تجدداه 
تكتتي بذلع فقط بل انها تجعل من مناظر الدم والقتل والتدمير مشهدًا طبيعيدًا 

السدديما لددا الصدد ار الددذين ينتظدرون افتتددا  االرسدال بتددار  الصددبر  ، يوميدًا()
فددي احيددان كثيدددرة( بشددكل يعدددزز )التددي تختدددار  ، كددي يشدداهدوا افددد م الكددارتونل

 تداليددة( تعتمدد علدى )صور الحرب التي يشاهدونها من خد ل  افد م كارتونيدة 
الصددددرا  والتدددددمير بددددين وحددددو  خياليددددة وابطددددال خيدددداليين يسددددتخدمون العنددددف 
للدددتخل  مدددن الوحددددو  التدددي تعتمددددد هدددي االخددددرا علدددى العنددددف فدددي سددددلوكها 

 . التدميري
                                                           

نيدددت،  سدددعد االمدددارة،  االعددد م وتنميدددة العندددف،  مجلدددة النبدددع االماراتيدددة،  العددددد االنتر    (1)
 ،  )بدون صتحة(.2001(،  62)

 حسب المقولة التي كانت ترافق البرنامج.   **
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وهكذا يتم تكرار هذه المشاهد والصور العنيتة يوميًا ولتترات طويلة 
مما يعمق االثر الذي تتركه في مشاهديها من االحداث الص ار الذين 
اليجدون منافسًا لهذه الوسائل في تقديم تصور واضح عن تلع الحرب كما 

هم صور الحرب والسيما انها تقدم ل ، انهم اليجدون مسوغًا لعدم تصديقها
للنصر المؤزر على االعداذ( وتخلق لهم )طيلة سنوات على انها صور 

االستعداد النتسي والتعلي لقبول العنف في حياتهم اليومية كسلوع طبيعي 
 . على مدا سنوات طويلة من الحروب المستمرة

العددددوان( لددددا الشدددباب )و دددد اظهدددرت احددددا الدراسدددات ارتتدددا  نسدددبة 
كما بينت الدراسة  ،، الثانوية والجامعة بعد الحرب مع ايرانالعرا ين من طلبة 

أذ ظهدر ان هنداع فرو دًا ذات داللدة  ، العدوان( تقل شددته مدع تقددم العمدر)ان 
-23)( سدنة و22-20)( سنة والتئتين 19-17)احصائية بين التئة العمرية 

ولدى السدلوع العدواني(الدذي ارتتدع فدي التئدة العمريدة اال)من حيث  ، ( سنة25
 (1) .  ياسًا بالتئتين الثانية والثالثة

واثبتددت دراسددة ثانيدددة ان االحددداث فدددي التئددة العمريدددة المحصددورة بدددين 
 (2) . ( سنة هم اكثر ميً  ل جرام العنيف اكثر من غيرهم14-19)

وبيندددت الدراسدددة الثالثدددة ارتتدددا  جدددرائم القتدددل فدددي العدددراق خددد ل المددددة 
لمرتبدددة الثانيدددة بدددين الددددول العربيدددة بعدددد أذ جددداذ العدددراق با ، (1987-1998)

 . مما يدل على تنامي العنف في العراق . (3)لبنان 

                                                           
صددبا  النجددار وزيددد عبددد الكددريم،  مظدداهر السددلوع العدددواني عنددد الشددباب فددي فتددرة مددا     (1)

ى لقسم الخدمة االجتماعية بعنوان)الخدمة االجتماعية بعد بعد الحرب،  الندوة العلمية االول
،  جامعدددددة الموصدددددل،  كليدددددة االداب،   سدددددم الخدمدددددة 6/5/1990-5الحدددددرب( للتتدددددرة مدددددن 

 .15،   1990االجتماعية،  
عبدد الكددريم جعددو،  التحدول فددي السددلوع االجرامدي فددي العددراق،  رسدالة ماجسددتير غيددر     (2)

 . 267،   1995ة االداب،   سم االجتما ،  منشورة،  جامعة ب دداد،  كلي
عبددد الدددرزاق المشددهداني،  وا ددع واتجاهدددات الجريمددة فددي الدددوطن العربددي،  رسدددالة  أكددرم   (3)

 .143،   2001،   سم االجتما ،  اآلدابدكتوراه غير منشورة،  جامعة ب داد،  كلية 
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 ، وهذا يؤكد االثر الخطير للحرب على المجتمع وابنائه كبارًا وص اراً 
واخددذ االخدرين ينظددرون الددى  ، العدندددف( علددى المجتمدع ككددل)فقدد اضددتت سدمة 
جدددًا لمددا شددهده هددذا البلددد مددن  وهددو امددر طبيعددي ، عنديدددف()العرا ددي علددى اندده 

 . احداث مدمرة بل ت صورة العنف فيها اعلى درجاتها
 :خالصـةال

( عامًا لم 23)ان حالة الحرب المستمرة التي عاشها العراق طيلة 
تركت ظ لها السوداذ على ابناذ  ، (89عام )يتخللها سوا سنة سلم واحدة 

 . راروجعلت الجميع يعي  في حالة عدم استق ، مجتمعه
لقد كان لعسكرة الجماهير والحروب الث ثة التي شهدها العراق اثارًا مدمرة 

الحصار اال تصادي( )يشاركها التعثير  ، في نتسية االحداث وشخصياتهم
ونتج عن  ، الشرس الذي كان اشد وطعة على المجتمع من الحروب الث ث
د من مساراتها كل ذلع خلخلة في توازن الحياة لدا االحداث وغيرت العدي

وحولتهم من مقاعد الدراسة الى ساحات العمل الشا ة المليئة  ، الطبيعية
على اسره وعاداته وتقاليده  ، وخلقت جيً  متمردًا على كل شيذ ، بالمخاطر

جيً  تت عب به اال دار وعواصف الحرب وض وط الحصار و يود  ، و يمه
يرات في اعمال السلب والنهب لقد تجلت كل هذه التعث ، التقر وآالم العوز

وظهرت بابشع صورها من  ، السيما()التي نشبت في اثناذ الحرب الثالثة 
 . خ ل منافسة االحداث للعناصر االجرامية المخربة في نشاطاتها التدميرية

فدذذا كانددت االحقدداد والرغبددات الدنيئدة والسددلوع االجرامددي المتعصددل هددي 
فالدذي كدان يددفع االحدداث  ، سلوكيات المشينةالتي دفعت الكبار للقيام بهذه ال

الددى السددر ة والنهددب وتمزيددق الكتددب المدرسددية وتهشدديم النوافددذ وتخريددب كددل مددا 
لقدددد اشدددترع  ، لدددم يكدددن عدددامً  واحددددًا ايضددداً  ، والسددديما فدددي المددددارس()يرونددده 

 ، التدلدددددددذذ( بتدددددددمير االثدددددداث المدرسددددددي ومددددددا شدددددداكلها)التدنتددددددديس( و)التدقلددددددديد( و)
الحدقددددد( علدددى المجتمدددع الدددذي )و ، اظددددهار الرجددددولة( امدددام االخدددرين) ومحاولدددة
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 ، كاحدددداث( لددم يعيشددوا أي مرحلددة مددن عمددرهم كمددا يجددب)حددرمهم مددن حقددو هم 
تتدجددددير( هدددذه المشددداعر وظهورهدددا علدددى شدددكل سدددلوكيات )كدددل ذلدددع أسدددهم فدددي 

مسدددوغة( مدددن )والسدددلوكيات  ، جاندحددددة( التعتدددرف بايدددة  يمدددة واعتبدددار)عنيتدددة 
حدددددداث بدددددانهم يسدددددتردون حقدددددو هم مدددددن المجتمدددددع الدددددذي سدددددلبهم كدددددل شددددديذ اال
للضدمير( الدذي )الدخ( فدي ظدل غيداب تدام ،. .  افدراحهم ، تعليمهم ، طتولتهم)

والدذي شدوهت اسسده بتعدل مدا ادخلتده هدذه  ، مازال في طدور التكدوين والتطدور
الحددددروب والحصددددار مددددن  دددديم واعتبددددارات مهددددزوزة وغريبددددة عددددن ديننددددا و يمنددددا 

 يم طارئة اوجبتها الظروف القاسدية التدي عاشدها االحدداث وعاشدها  ، لةاالصي
 . آباؤهم واخوانهم وا رانهم

الدددددذي سدددددلبت  يمددددده  (للقدانددددددون)زد علدددددى كدددددل ذلدددددع الضدددددعف الكبيدددددر 
 ددرارات الدعدتددو( المزاجيدة التدي )االعتبارية واحترامه داخل المجتمع نتيجة لكثرة 

ج مددن السددجن  بددل اكمددال العقوبددة أمددر اوحددت للجددانحين والمجددرمين بددعن الخددرو 
 . طالما هناع مناسبات كثيرة تطلق فيها  رارات العتو المجانية ، ليس بالبعيد

لقدددد دفدددع كدددل ذلدددع الدددى ارتتدددا  نسدددب الجدددانحين مدددن االحدددداث الدددذين 
واضتت هذه الظروف والضد وط سدمة العندف  ، ا ترنت بعن جنحهم بالعنف

اث الذين سداعدتهم ظدروف اخدرا علدى على سلوع غالبية االسوياذ من االحد
 . عدم تحويلهم الى جانحين
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Abstract 

War and Minority’s Misdemeanor 
 Dr. Wa'd I. Khalil 

* 
 

Wars are the most dangerous factor that threaten  

societies and destabilize its stability whether it is during the 

war or aftermath. Wars generally leave many problems in 

societies like poverty, unemployment, crime ….etc. They, 

similarly, may leave special marks of the minorities. 

The present study aims at specifying the factors that 

contributed to minority’s misdemeanor.  It also investigates the 

results of this misdemeanor  during after war 
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