
                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 421 

علم االجتماع والتحدوات االجتماعوة الراهنة 

مقاربة منهجوة حنو تأدوس علم اجتماع االحتالل 

 خلول حممد اخلالدي. د.م.أ

 28/1/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

املقدمــــــة 

ال شك أن الظروف العصيبة التي يعيشيا المجتمع العراقي وىو يرزخ 
تحت احتالل وحشي، أتى عمى كل مؤسساتو وتنظيماتو وأبنيتو االجتماعية 

والثقافية قد خمف كما ىائال من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي 
انعكست عمى واقع المجتمع ميدانيًا ِإثَر ظيور الكثير من األزمات االجتماعية 
والنفسية، التي ىزت البنى االجتماعية والتنظيمية بنائيًا ووظيفيًا، فجعمتيا غير 

.  قادرة عمى النيوض بوظائفيا وميامو إزاء األفراد والجماعات
وما رافق ذلك من تفكك اجتماعي وتنظيمي في األدوار والمراكز والعالقات 

االجتماعية، سواء عمى مستوى الفرد أم عمى المستوى المجتمعي بشكل عام أّثَر 
عمى المخمفات االجتماعية التي ظيرت بعد احتالل العراق، من الصراع الطائفي 
 ةوالعرقي والتناحر والتصارع ما بين شتى الكتل والجماعات االجتماعية، ولعل نظر

( 5)دقيقة إلى ما أحدثو االحتالل من ويالت ومشكالت تجسدت عمى ىيئة، 
ماليين تحت  (9)مميون عاطل عن العمل،  (1)ماليين أرممة،  (3)ماليين يتيم، 
من الكوارث االجتماعية التي حمت .... ماليين بين نازح وميجر (6)خط الفقر، 

.  بالبمد

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم عمم االجتماع .
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ان ىذه النماذج من المشكالت وغيرىا مما ترتب عمى االحتالل تستدعي 
من شتى االختصاصات والميادين لمتصدي بدراستيا وتحديد أسبابيا وأبعادىا 

.  المستقبمية عمى المجتمع العراقي
قسمت الدراسة عمى ثالثة محاور اىتم المحور األول باإلطار المنيجي، 

في حين اىتم المحور الثاني بتبيان دواعي ودوافع نشأة عمم اجتماع االحتالل، أما 
المحور الثالث فجاء لتبيان الميادين والظواىر االجتماعية التي ييتم بيا العمم، 

. واهلل من وراء القصد. فضال عن النتائج والتوصيات

اإلطار املنهجي للبحث 

:  مشكلة البحث: أواًل

ان لكل عمم رسالة وطائفة من الوسائل واألساليب التي بيا يحقق أىدافو 
العممية في بناء إطاره النظري والعممي من جية وتحقيق وظائف وأىداف المجتمع 
ّن عمم االجتماع شأنو شأن العموم الطبيعية والسموكية األخرى  من جية أخرى، وا 

يتجمى من خالل رسالتو االجتماعية واإلنسانية التي تسعى إلى بناء اإلنسان 
.  والمجتمع بناًء سميمًا يحقق تقدم المجتمع ورفاىيتو في جميع المجاالت

وىذا ما يبرز رسالة العمم في االصطالح االجتماعي التي بدأت منذ وقت 
مبكر في اىتماماتو كونيا قضية مركزية في تنمية وتطوير المجتمعات البشرية إذ 
إن األصل في اىتمامات العمم االجتماعي ىو دراسة وتشخيص الواقع االجتماعي 

.  وتناقضاتو ومختمف ظواىره ومشكالتو التي تحول دون أمنو واستقراره وتطوره
 هوىذا المطمب بقي قاعدة ومنيجًا أساسًا في توجيات العمم واىتمامات

 البشرية، تالنظرية والعممية في مختمف المراحل التاريخية التي مرت بيا المجتمعا
وىنا ندعو إلى تفعيل الدور االجتماعي وتحريكو نحو دراسة الواقع االجتماعي بما 
يتضمنو من تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة تكاد تأتي عمى بنيانو 
.  االجتماعي وتجعمو بركانًا يغمي ليمقي بحممو عمى رؤوس الناس والمؤسسات كافة
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إن الواقع المأساوي الذي خمفو االحتالل األمريكي في المجتمع العراقي 
أفرز جممة من المشكالت والصعوبات والتحديات االجتماعية والنفسية والسياسية 
الخطيرة التي أخذت تيدد كيان المجتمع ووحدتو وتضامنو تستدعي تأسيس فرع 

 تحت مسمى عمم اجتماع االحتالل، لجديد يدرس المظاىر التي خمقيا االحتال
ن مشكمتو تدور حول ماياتي ما المقصود بعمم اجتماع االحتالل؟ وما دواعي : وا 

.  نشأتو؟ وما التحديات االجتماعية، والظواىر التي يدرسيا ىذا العمم؟

أهموة البحث  : ثانوًا

تبرز أىمية الموضوع من خالل تصديو لمظواىر والتحديات االجتماعية 
الخطيرة التي ظيرت في المجتمع العراقي أعقاب فترة االحتالل األمريكي لمبمد، إذ 

إن ىذه المشكالت والظواىر االجتماعية الخطيرة إنما تشكل تحديات اجتماعية 
كبيرة تحول دون تماسك المجتمع وتضامنو، فضاًل عن ذلك فإن الموضوع يتناول 
ظاىرة أساسية في حياة المجتمع وانتظامو التي أصبحت ىاجسًا يراود كل فرد لكل 
فرد من أفراد المجتمع، وىي ظاىرة فقدان األمن االجتماعي واالنفالت المؤسسي 
الرسمي وغير الرسمي الذي بات ييدد أمن المواطن وحياتو االجتماعية في كل 
لحظة وفي كل جانب من جوانبيا سواًء في مجال انعدام فرص العمل وتنامي 

وتأثر البطالة بين صفوف الشباب أم في مجال كثرِة الصراعات واالحتدامات التي 
باتت تيدد حياة المواطن، فضاًل عن أن كثيرًا من الناس قد فقدت مصادر رزقيا 

حيث عطمت مفاصل كثيرة من قطاعات الصناعة والزراعة، ومختمف المين 
والحرف التي سدت أبوابيا بسبب الظروف األمنية السيئة التي عمت جميع نواحي 

الحياة، إن أىمية الدراسة تتجمى في تشخيص طائفة من المشكالت والتحديات 
مكانية وضع التوصيات التي تحيط بيا .  وا 

أهداف البحث  : ثالثًا

.  يسعى إلى تشخيص أبرز التحديات االجتماعية التي ظيرت إبان االحتالل. 1
.  دعوى نشأت عمم اجتماع االحتالل. 2



                                         مقاربـة منهجوة حنو تأدوس علم اجتماع االحتـالل: علـم االجتماع والتحدوات االجتماعوة الراهنة

 خلول حممد اخلالدي. د.م.أ

 424 

وضع توصيات ومقترحات تستوعب التحديات االجتماعية التي طرأت عمى . 3
.  المجتمع العراقي

منهج البحث : رابعًا

إن ىذه الدراسة تتبنى المدخل االجتماعي النقدي الذي يسعى إلى تحديد 
وتشخيص التناقضات االجتماعية واالقتصادية ومختمف الظواىر والمشكالت 
االجتماعية التي يعاني منيا التنظيم االجتماعي لممجتمع فضاًل عن تشخيص 
مختمف جوانب التفكك االجتماعي والتنظيمي التي يفرزىا الواقع االجتماعي 

بتجمياتو وتناقضاتو التي خمفيا انييار البنى االجتماعية والمؤسساتية فيو، فضاًل 
عن تراخي ميكانزمات الضبط االجتماعي الرسمية وغير الرسمية مما ينجم عنو 

.  بروز طائفة كبرى من مظاىر الخمل الوظيفي والبنائي لسائر أبنية المجتمع
إن ىذا المدخل االجتماعي القائم عمى نقد وتشخيص مظاىر الوىن 

 الذي يطرأ في ظل ظروف التغير االجتماعي والثقافي ياالجتماعي والتمكؤ الوظيف
نما يسعى لتقديم رؤية اجتماعية ىادفة في لفت  السريع الذي يعصف بالمجتمع وا 
أنظار مختمف الييئات الحكومية والمجتمعية وسائر المختصين والميتمين من 

 والمخططين واإلداريين إلى معالجة وتحجيم مثل ىذه الكوارث واألزمات نالسياسيي
االجتماعية ودرء مخاطرىا عن المجتمع، إن ىذا المدخل يقوم عمى المالحظات 

العيانية الدقيقة لمفاصل الحياة االجتماعية ميدانيًا فضاًل عن المقابالت 
صالح  والمعايشات الميدانية برؤى اجتماعية وانثروبولوجية قواميا النقد والتقويم وا 

نقاذ مايمكن إنقاذه اجتماعياً  .  مايمكن إصالحو وا 

مفاهوم البحث : خامسًا

 Sociologyعلم االجتماع : أواًل
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 أو النظم االجتماعية patternsىو العمم الذي يدرس النماذج االجتماعية 
institutionsكما يعرفو العالم (1)، ومعظم عمماء االجتماع يأخذون بيذا التعريف ،

جورج زمل بأنو العمم الذي ييتم بدراسة شبكة العالقات والتفاعالت االجتماعية 
، (2)التي تقع بين األفراد والجماعات والمؤسسات عمى اختالف أنواعيا وأغراضيا

وُيعرف بأنو العمم الذي يختصُّ بدراسة المجتمع الذي يتكون من أفراد ينتمون إلى 
جماعات بشرية تكون في حالة اتصال وتفاعل الواحدة مع األخرى ولكل من ىذه 
الجماعات ىياكميا ووظائفيا وأىدافيا، والتي غالبًا ما تنسجم مع طبيعة المجتمع 

. (3)الكبير وتسير في خطة العام

 Occupationاالحتالل : ثانوًا

يعني االحتالل إقامة قواعد عسكرية في أرض أجنبية تمكينًا الستعمارىا 
بدون رضى أىميا، وكان االستعمار في صورتو القديمة يعتمد اعتمادًا مطمقًا عمى 
االحتالل العسكري في التمكين من فرض سيادتو وتحقيق أىدافو، التي ال يتيسر 

واالحتالل يرادف االستعمار في كثير من . (4)تحقيقيا إال باستخدام القوة المادية
مدلوالتو، فاألخير كذلك يعبر عن نزعة بعض الشعوب القوية إلى أن تمد سمطانيا 
وتبسط نفوذىا عمى شعوب أخرى فيي وسيمة من وسائل اإلمبريالية، وتدفع إلييا 
بأسباب سياسية واقتصادية وتخضع المستعمرات خضوعًا تامًا لسمطان المستعمر 

ومصمحتو، وما يحاولو فييا من نيوض أو إصالح ال يمكن أن يتعارض مع 
 .(5)ذلك

                                                 

، 1975إبراىيم مدكور، معجم العموم االجتماعية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  (1)
 .407ص

، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، 1إحسان محمد الحسن، موسوعة عمم االجتماع، ط. د (2)
 .419، ص1999

 .419المصدر نفسو، ص (3)

 .22، ص1968، دار النيضة العربية، القاىرة، 3احمد عطية اهلل، القاموس السياسي، ط (4)

 .35إبراىيم مدكور، المصدر نفسو، ص (5)
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دواعي نشأة علم اجتماع االحتالل  

ان لكل عمم معالم منيجية ونظرية وميادين يتحرك فييا بكل فروعو 
واختصاصاتو وال ريب ان ىذه الميادين واالتجاىات في تغير وتبدل مستمرين بحكم 
حركة التغير االجتماعي والثقافي التي تظير في شتى مفاصل الحياة االجتماعية 

وىذا مايدعو . واالقتصادية والثقافية، والتي تطال أبنية المجتمع ومختمف وظائفو
بالضرورة إلى انبثاق فروع جديدة في العمم ووالدة تخصصات حديثة توافق ىذه 

التحوالت الديناميكية والتشضيات االجتماعية الالمتناىية في مختمف جوانب الحياة 
وىكذا انبثقت والدة فروع . وأنساقيا وأنماطيا السموكية وبنيتيا القيمية واألخالقية

عممية جيدة في عمم االجتماع نظرًا لمتطور المعرفي لمعمم ذاتو ولتراكم خبرات 
وميارات أخصائيو وباحثيو من جية، ونظرًا لحاجة المجتمع الماسة لمثل ىذه 

كما ينبئنا التطور التاريخي لمعمم عن والدة فروع مثل عمم . الفروع من جية أخرى
االجتماع االقتصادي والتنظيمي والجنائي وعمم اجتماع المشكالت االجتماعية 

. الخ... وعمم اجتماع األزمة وعمم اجتماع التنمية
وىذه الفروع ظيرت لتعالج قضايا وظواىر أساسية ومركزية في حياة 

األفراد والمجتمعات كقضايا التنمية والتحديث والتغير االجتماعي وظواىر الجريمة 
واالنحراف وتنامي ظيور المشكالت االجتماعية والنفسية التي بدأت تنتشر في 
المجتمعات التي تشيد تغيرات اجتماعية وثقافية سريعة كما يمر بو مجتمعنا 
العراقي اليوم وىو يرزخ تحت االحتالل األمريكي الذي عاث في البالد فسادًا 

وتدميرًا لبنى المجتمع وأنساقو وضوابطو الرسمية المؤسسية وغير المؤسسية التي 
فقدت قدرتيا عمى ضبط وتنظيم عالقات الناس وسائر تفاعالتيم وأنشطتيم 

االجتماعية واالقتصادية بفعل ما أصابيا من ضغوط داخمية وخارجية عمى ىيئة 
متغيرات وسموكيات ومفاىيم جديدة طرأت عمى واقع حياتنا عمما أنيا لم تكن 

.   والثقافي لممجتمع العراقييمعيودة والمعروفة في البناء االجتماع
، قد أفرز ظواىر اجتماعية 9/4/2003إن االحتالل األمريكي لمعراق 

جراءاتو التعسفية تحقيقا  ومشكالت اجتماعية عصية عمى الحل أثارىا بسياساتو وا 
ألىدافو اإلستراتيجية في تمزيق وحدة البمد وتقسيمو إلى أجزاء وأقسام ليسيل لو 
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قيادتيا والسيطرة عمييا، وتنفيذًا ليذه المخططات واألىداف فقد سعى إلى تأجيج 
ىذه الصراعات الطائفية والعرقية والقومية بين مختمف طوائف المجتمع وشرائحو 
االجتماعية فأغرق البمد في بحر من الدماء الزكية وفي دوامة من العنف تجعل 
دراك أبعادىا وأسبابيا وآفاقيا المستقبمية .  الحميم حيرانًا وتذىل العقول في فيميا وا 
ونستعرض نماذج من ىذه الكوارث والمشكالت التي ثورىا االحتالل في 

بالدنا كالقتل عمى اليوية والقتل الجماعي والصراع الطائفي والعرقي وفقدان األمن 
االجتماعي وعمى جميع المستويات وتنامي وتائر السموك االنحرافي من الخطف 
والسمب والنيب واالبتزاز والتيديد والترويع والتيجير القسري الداخمي والخارجي 
واالستحواذ عمى ممتمكات المواطنين وأمواليم المنقولة وغير المنقولة ناىيك عن 
الجرائم التي ارتكبيا إزاء المعتقمين كما في فضائح سجن أبو غريب التي سجمت 
نقطة سوداء في سجل جرائم المحتل وكما في المداىمات واالعتقاالت العشوائية 

التي تجرييا قوات االحتالل بين الفينة والفينة، إن ىذه الجرائم والسموكيات المنحرفة 
والتحديات االجتماعية التي يعاني منيا األفراد واألسر والجماعات عمى نحو فقدان 
األمن االجتماعي بكل صورة وفقدان مصادر الرزق والكسب وفرص العمل وتنامي 
معدالت البطالة بين صفوف الشباب في المجتمع كل ذلك خمف وضعًا اجتماعيًا 

.  خاصا رافق ظيور االحتالل في ىذه الحقبة التاريخية من تاريخ مجتمعنا
:  والتساؤالت التي يثيرها الباحث تتجمى في الطروحات اآلتية

إن ىذا الوضع المأساوي الذي يعيشو البمد تحت نيران االحتالل أال 
يستدعي المختصين االجتماعيين حصرًا بأن يمارسوا دورىم العممي إزاء ىذه 

التحديات؟ 
إن الكوارث االجتماعية واألزمات السياسية واالقتصادية وشتى مظاىر 

الخمل والتفكك االجتماعي والمؤسسي الذي شيدتو البنى االجتماعية والتنظيمية أال 
(. )يستدعي والدة فرع جديد في عمم االجتماع يدعى بعمم اجتماع االحتالل

                                                 
  إذ كتب 9/4/2003ان الباحث قد تبنى ىذا التخصص العممي منذ أن احتل البمد في ،

اآلثار )) منشورتين في مجمة آداب الرافدين، األولى بعنوان لدراستين في ىذا المجا
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إن المشكالت االجتماعية التي تجمت في مظاىر الفساد اإلداري والسياسي 
واالقتصادي في سائر مؤسسات الدولة وتنظيماتيا أال يؤكد عمى ضرورة وجود عمم 

كعمم اجتماع االحتالل؟ 
من خالل عرضنا لممبررات العممية والعممية إلى نشأة ىذا الفرع الجديد 
الذي يختص بدراسة اآلثار االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية والسياسية 

التي خمفيا االحتالل في بالدنا في ىذا الظرف الراىن عمى وجو التحديد وال يخفى 
ان كل جانب من ىذه الجوانب يتفرع إلى أبعاد ومتغيرات كثيرة يمكن أن تكتب 

فييا دراسات وأبحاث كثيرة كل باحث ينطمق من زاوية معينة فبيذا الجيد نكون قد 
.  حققنا ىدفين مزدوجين في آن واحد

 االجتماعية التشخيصية لمختمف الظواىر والمشاكل تفضاًل عن الدراسا  ج:أولهما
.  فإننا نؤرخ اجتماعيًا لمرحمة تاريخية مظممة عاشيا العراق في ىذا العقد

نؤصل لوالدة ىذا الفرع الحيوي الميم من فروع عمم االجتماع الذي ربما : وثانيهما
يصبح عممًا وفرعًا عالميًا ييتم بالقضايا والظواىر التي يخمقيا االحتالل 

.  في البالد المحتمة
وال يفيم من ىذا العنوان الذي طرحو الباحث تحت مسمى عمم اجتماع 

االحتالل انو عمم تبريري يميد لنشأة االحتالل بل إن ىذا العمم عمى النقيض من 
ذلك تماما إنما ىو عمم يعكف عمى دراسة ما يخمفو االحتالل من إشكاليات 

وأزمات اجتماعية ونفسية خطيرة تحول دون تحقيق تماسك المجتمع وتضامنو من 
خالل تأجيج مظاىر الصراع فيو وبؤر التوتر الناتجة فيو لجعل المجتمع يعيش في 
دوامة من االضطرابات والصراعات والفتن التي تتجسد في ىيئة أنماط سموكية كما 

في االحتقان الطائفي والعرقي والحزبي وااليدولوجي الذي انتشر في البمد بفعل 
التكتالت الحزبية والسياسية القائمة عمى أسس طائفية وعرقية وقومية ومذىبية، 
ضاربة كل األسس الموضوعية والعقالنية التي تقوم عمييا الحركات واألحزاب 

                                                                                                                       

مظاىر السموك االنحرافي أبان فترة ))والثانية ( (االجتماعية النييار المؤسسة السياسية
دراسة مشتركة، فضال عن عدد من المقاالت التي نشرت في الصحف والجرائد ( (االحتالل
 . المحمية
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السياسية التي تسعى إلى تفعيل قيم الوطن والمواطنة والتعايش والتسامح والتسامي 
فوق كل االعتبارات الذاتية والمناطقية والفئوية والمذىبية الضيقة التي ال تولد إال 
مزيدًا من الفرقة واالنقسام واالبتعاد عن األىداف الوطنية التي تتالشى أماميا كل 

.  االعتبارات الجزئية
إن من دواعي نشأة ىذا العمم الغض الواعد ىو ما نعيشو من صعوبات 

وتحديات تجمت عمى المستوى الفردي والجماعي واألسري والمؤسساتي والمجتمعي 
بحيث أنيا لم يسمم منيا أي فرد من أفراد المجتمع فكل فرد منا يحس أنو فقد 

الكثير من أمنو وحياتو وكرامتو فيو ال يستطيع أن يمشي حرًا طميقًا في أسواق 
مدينتو وال في شوارعيا وال في أزقتيا أو حدائقيا وباحاتيا الغناء التي كان ييرع 

.  إلييا الناس لمترويح عن أنفسيم في شتى المناسبات والسيما في فصل الربيع
 بو وىو يقف لساعات لوأصبح كل منا ميددًا في حياتو وال يعمم ماذا سيح

طويمة أمام إحدى نقاط التفتيش العسكرية التي اعتادت أن تحجز السيارات في 
طوابير ممتدة وألوقات طويمة ال تأخذىم في ذلك رأفة وال رحمة بحال شيخ كبير 

َيِئنُّ ألمًا ووجعًا أو حال طفل صغير يبكي خوفًا وذعرًا من دبابات االحتالل 
.  وسيارات اليمر التي اعتادت أن تضايق المواطنين وتروعيم حيثما مرت بيم
وغير ذلك كثير من مظاىر المضايقات التي يتعرض ليا الناس في 

أعماليم أو في محالتيم أو في ورشيم وحتى في بيوتيم ال يكادون يحسون بنعمة 
.  األمن واألمان التي باتت حممًا بعيد المنال في عراقنا الجديد

إن ىذه الظواىر والمالحظات العيانية التي شخصيا الباحث إنما ىي 
نماذج قميمة من طائفة كثيرة من اليموم والمشاكل والظواىر والتحديات االجتماعية 
.  الخطيرة التي برزت وتنامت في ىذا الظرف االستثنائي الذي يعيشو بمدنا الحبيب
وصفوة القول إن هذا العمم يهتم بدراسة وتشخيص اآلثار االجتماعية 

والنفسية واالقتصادية التي يخمفها االحتالل أنى ذهب، ولهذا جاءت دعوتنا إلى 
تأسيس مثل هذا الفرع الجديد الذي يعكف عمى دراسة نتائج االحتالل وآثاره عمى 

.  مختمف البنى االجتماعية والتنظيمية في المجتمع
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:  نتائج البحث والتوصوات

النتائج  : اواًل

من خالل الدراسة تبين أن ىناك مقومات عممية ومنيجية متاحة لتأسيس ىذا  .1
الفرع من فروع عمم االجتماع، فضاًل عن ىذا فإن مجال العمم محدد بدراسة 

 . ظاىرة االحتالل

تبينت لنا الحاجة الماسة إلى تأسيس ىذا الفرع، نظرًا لكثرة المشاكل التي  .2
 . خمفيا االحتالل

تبينت لنا اآلثار االجتماعية واالقتصادية الوخيمة التي خمفيا االحتالل وىذا  .3
 . يستدعي التصدي لمثل ىذه اآلثار السمبية وتحجيم آثارىا

التوصوات  : ثانوًا

ينبغي عمى منظمة األمم المتحدة أن تفّعل إجراءاتيا ضد أي شكل من أشكال  .1
.  االحتالل وأن تسعى إلى فرض عقوبات عمى الدول الغازية

 . رفض االحتالل والعمل عمى محاربتو بكل صوره وأشكالو محميًا ودولياً  .2

الدعوة إلى نشر ثقافة التسامح االجتماعي بين مختمف فئات المجتمع  .3
 . وشرائحو

الدعوة إلى ترسيخ فكرة المواطنة والمشاركة االجتماعية في بناء ىذا الوطن  .4
 . والحفاظ عمى وحدتو

رفض كل مظاىر التطرف والعنف، التي تفضي إلى التناحر واالختالف بين  .5
 . فئات المجتمع

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في النيوض بمختمف احتياجات المجتمع  .6
 . ومتطمباتو االجتماعية واالقتصادية والسياسية

تفعيل دور أجيزة اإلعالم في نشر ثقافة المجتمع العراقي الموحد ونبذ كل  .7
.  الدعوات الطائفية واإلقميمية التي تنتيجيا بعض الجيات
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Sociology of Occupation 

Asst. Prof. Dr. Khalil M. Al-Khalidy

 

Abstract 

 The research try to study the social, economic and 

political impact which the occupation has left on society. The 

study is done through new science, aims at reaching at what so 

called Sociology of Occupation. It seeks to study social, 

psychological and economical problems which have brought 

by American occupation of Iraq.  
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