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تضمن البحث مشكلة من المشكالت التي تعاني منها األسرة العراقية بصورة عامـة             
تي برزت بعد االحتالل األمريكي     وهي مشكلة االعتقال ال   . واألسرة الموصلية بصورة خاصة   

للعراق والتي طالت الكثير من المواطنين وهذا المعتقل إما ان يكون أبـاً او االبـن األكبـر               
ولهؤالء دور كبير في األسرة وفي إعالتها، وفي التنـشئة والتربيـة والتوجيـه والـسيطرة                

ة واقتصادية ونفسية   وفقدانهم عن طريق اعتقالهم ولفترات طويلة يؤدي الى مشكالت اجتماعي         
وتربوية وصحية وهذا ما تم كشفه من خالل بحثنا هذا الذي يعد اسهامة متواضعة من اجـل        

 ومعالجتها العتبارها الركيـزة األساسـية        العراقية الكشف عن المشكالت التي تواجه األسرة     
  .للمجتمع

Problems of the families of detainees  
Afield study in the city of Mosul  

Lect. Mohamad M. Ahmad              Lect. Hatem Y. Mahmood 
Abstract 

The search of the problems suffered by the Iraqi family in grneral 
and family conductivity. in particular the problem of detention that have 
emerged after the U.S occupation of Iraq. which affected many citizen , 
the detainee win either be the father or the eldest son and have a major 
role in the family in support her up bringing of her children, their 
upbringing and guidance and control and loss by detention for long 
periods leads to social problems, psychological , eduational , health , and 
this what has uncoverd in our research, which is a modest contributin in 
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order to detect problems facing the family and treatment to be 
considered the main pillar of the community.  

 
اهرة الحروب واالحتالل العسكري من المشكالت الخطيرة التي تنعكس آثارها          تعد ظ 

على المجتمع بأكمله لما يقوم به المحتل من خلخلة سياسية واجتماعية واقتصادية تؤثر بشكل              
كبير على أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، فقد افرز االحـتالل األمريكـي للعـراق فـي      

ر والمشكالت التي انعكست سـلباً علـى المجتمـع العراقـي      العديد من الظواه ٩/٤/٢٠٠٣
ومن ابرز تلك الظواهر، ظاهرة االعتقال التي طالت        . بصورة عامة واألسرة بصورة خاصة    

المواطنين دون تمييز، مما انعكس سلباً على اسر المعتقلين مسبباً الكثيـر مـن المـشكالت                
ية لتلك األسر، األمـر الـذي أدى الـى          االجتماعية واالقتصادية والنفسية والتربوية والصح    

اذ ال يمكن ان تستقيم شؤون     . زعزعة استقرار األسرة وبالتالي انعكس على استقرار المجتمع       
المجتمع وينجو من مظاهر االنحالل والتصدع إال اذا استقر البناء األسـري، وقـد تـضمن              

 اإلطار العام لمشكلة     جانب نظري ضم مبحثين أساسيين تناول المبحث األول،        :البحث جانبين 
اما المبحث الثـاني فقـد تـضمن        . البحث، تحديد مشكلة البحث، وأهميته وأهدافه ومفاهيمه      

اما الجانب الميـداني    . موضوع االعتقال في سجون االحتالل وانعكاساته على اسر المعتقلين        
الثاني فقد تضمن مبحثين أساسيين، ضم المبحث األول اإلجراءات المنهجية للبحث والمبحث            

  .الذي تضمن تحليل البيانات الخاصة بالبحث ونتائج وتوصيات البحث
 
 

 
، علـى   )١(جاء االحتالل األمريكي للعراق مخالف لقواعد ومبادئ النظام العام الدولي         

التبريرات التي أوجدتها اإلدارة األمريكية للعدوان على الشعب العراقـي          الرغم من الذرائع و   
والتي ثبت عدم مصداقيتها على ارض الواقع، ومنها امتالك العراق ألسلحة الدمار الـشامل              

كما ان اإلدارة األمريكية ادعـت بـأن العـراقيين سـوف يـستقبلون       . )٢(وارتباطه بالقاعدة 
، ولكن على العكس استقبل العراقيين األمريكـان        )٣(لتصفيقاألمريكان بالورود والترحيب وا   

بالمقاومة الوطنية التي جعلت مدرعاتهم محترقة وأشالئهم متناثرة ونفسياتهم مرهقة، األمـر            
الذي أدى الى بروز ظاهرة االعتقاالت في صفوف المواطنين دون تمييز حيث بدأت قـوات               

 زوراً )باإلرهـابيين (واعتقـال مـن تـصفهم    االحتالل بمداهمة البيوت والمحالت والدوائر    
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وبطالناً، دون اكتراث او خجل غير أبهة لما يترتب على مثل هذه الممارسات الالإنسانية من               
 ألدميتهم وذلك للمعاملة الوحشية التي تقابل المعتقل        وإهانةاضطهاد، وسلب لحرية المواطنين     

  . والضرب الذي يوجه اليهمهاناتاإلمتمثلة في تكبيل األيدي وتعصيب العيون، فضالً عن 
وهناك انعكاسات اجتماعية واقتصادية ونفسية وتربوية وصحية تترتب علـى اسـر            
المعتقلين لطول فترة اعتقال ذويهم ألن المعتقل قد يكون رب األسرة ومعيلها، وهو غالباً مـا     

 يؤدي الى   كما ان عدم إيجاد من يقوم مقامه      . يشكل نظام السلطة في األسرة ومصدر ضبطها      
كثرة مشاكلها وتأثير ذلك على األحداث واألطفال األمر الذي يؤدي الى جنوحهم، وتـشردهم        
بسبب غياب السلطة في األسرة المتمثلة في األب واألخ األكبر، علما بأن تفكك األسرة يؤدي               
 الى انعكاسات سلبية على المجتمع برمته، ألن استقرار األسرة يؤدي الى استقرار المجتمـع             

وعدم استقرارها يؤدي الى عدم استقرار المجتمع، وهذا ما لفت نظرنا الى ضرورة دراسـة               
 ما  :ليحاول اإلجابة عن التساؤل التالي    هذه الظاهرة وانعكاساتها على األسرة، لهذا جاء بحثنا         

  . هي طبيعة مشكالت اسر المعتقلين في مدينة الموصل
 

  : كونهتبرز أهمية البحث في
تناول موضوع األسرة باعتبارها الخلية األساسية للمجتمـع وباسـتقرارها يـستقر             .١

 .المجتمع وبالعكس

 .تناول مشكالت اسر المعتقلين، كون االعتقال ظاهرة وليدة االحتالل األمريكي .٢

ايضا تنبع أهمية البحث كونه محاولة للفت أنظار الدولة باإلضافة الـى المنظمـات      .٣
 الخيرية الى ضرورة العناية بالمعتقـل واسـر         تنسان والجمعيا الخاصة بحقوق اإل  

 .المعتقلين للتخفيف من معاناة المعتقل وأسرته
 

يهدف البحث الى التعرف على طبيعة المشكالت التي تعاني منها اسر المعتقلين فـي              
  . ية ألفرادها وعالقة هذه المشكالت بالظروف االجتماعية االقتصادمدينة الموصل 

 
من الضروري تحديد المفاهيم لما لذلك من دور في اإلشارة الى المعنى والمـضمون              
الذي يعنيه الباحث تفادياً من اختالط المضامين المتعددة التي قد يشملها المفهوم، لهذا سـنقوم      

   :بتحديد ابرز المفاهيم الواردة في بحثنا وهي
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كل موقـف اجتمـاعي   (  يحددها مدكور بأنها Social Problemالجتماعية المشكلة ا .١
 .)٤()يقتضي تغييراً الى أفضل

ظاهرة سلبية تجلب األذى والضرر لعدد كبيـر مـن أبنـاء    (كما حددها الحسن بأنها  
المجتمع وتحتاج الى اتخاذ عمل جماعي لمواجهتها ووضع نهاية سريعة لها تنقذ األفراد من              

   . )٥()ياتهاأدرانها وسلب
أي موقف اجتماعي يؤثر على البناء االجتماعي ويحاول إعاقتـه  (وتحدد إجرائياً بأنها   

 . )عن القيام بوظائفه المناطة به

الحالة التي تسيطر فيهـا  ( حدده أمين بأنه  Military occupationاالحتالل العسكري  .٢
  .)٦()قوة مسلحة أجنبية على منطقة ما سيطرة تامة

لجوء دولة الى احتالل جزء مـن الدولـة األخـرى بالوسـائل             (يالي بأنه   وحدده الك 
   .)٧(العسكرية وعن طريق الحرب إلكراهها على الخضوع لمشيئتها او تنفيذ التزاماتها

العدوان الذي شنته أمريكا وحلفائها على العراق واحتاللـه عـسكرياً           (ويحدد إجرائياً   
  . )محاولة منها إخضاعه وتنفيذه اللتزاماتها

جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة وأبنـاء        (  حددها غيث بأنها      Family :األسرة .٣
 . )٨()غير بالغين وتقوم كوحدة مستقلة عن باقي المجتمع المحلي

مجموعة اجتماعية تمتاز بالعيش في مسكن واحـد، وبالتعـاون          (وحددها سليم بأنها    
   .)٩()االقتصادي، وقابليتها على البقاء والتجدد باإلنجاب

عالقة بين رجل وامرأة يقرها المجتمع وينـتج عنهـا أطفـال            (وتحدد إجرائياً بأنها    
 . )يقيمون في سكن مشترك

   Under arrest :المعتقل .٤

المعتقل لغة، امتسك واعتقل لسانه، امتسك، اذا لم يقدر على الكالم واعتقل، حبس عن      
   .)١٠(حاجته بعقله، وعقله وتعقله واعتقاله حبسه

كل من اعتقلته قوات االحتالل األمريكي سواء قام        (تقل بالمفهوم اإلجرائي، هو     والمع
  . )بأعمال مسلحة او لم يقم بعمل مسلح
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 على يد االحتالل االنكلـو امريكـي،      ٩/٤/٢٠٠٣ في   االحتالل األمريكي للعراق  بعد  

كمـا أكـدت   . ه المحتل مقاومة شرسة من أبناء المجتمع العراقي وهو مصير كل محتل         واج
وبعد ظهـور المقاومـة     . )١١(األمم المتحدة على حق المقاومة للشعوب في الدفاع عن نفسها         

 من خسائر مادية ومعنوية لقوات االحتالل، فقـد بـدأت قـوات             اوقعتهالعراقية الباسلة وما    
ت االعتقاالت والمداهمات العشوائية التي استهدفت جميـع أبنـاء          االحتالل األمريكي بحمال  

التي كانت بعيدة كل البعـد عـن حقـوق اإلنـسان     والشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته،  
   .)١٢( بذلكالمتعلقة    واالتفاقيات والقوانين 

وقد صدرت تقارير عن الصليب األحمر وعن بعثة األمم المتحدة لتقـديم المـساعدة              
عراق عن المعاملة السيئة للمعتقلين أثناء اعتقـالهم حيـث البيـوت تقـتحم بـال مراعـاة        لل

لالعتبارات االجتماعية واألخالقية وممتلكات تكسر او تحطم بل ان هناك تقارير تكشف عن             
سرقة نقود وحلي، وكانت القوات األمريكية تعتقل المشتبه فيهم وتقيد أيديهم وراء ظهـورهم       

 في البيـت     كافة وفي بعض األحيان تعتقل الذكور البالغين     . أخذهم بعيداً وتغطي وجوههم وت  
ن والمرضى ومعاملة المعتقلين معاملة ال إنـسانية مـن خـالل            ين والمعوق يبمن فيهم المسن  

  .)١٣(الالئقةالضرب والشتم وغيرها من األساليب غير 
مـن انتهاكـات    ن في سجون االحتالل األمريكـي       و التي يواجهها المعتقل   ةاما المعانا 

لحقوقهم ابتداء من تعذيبهم وأهانتهم وسوء معاملتهم مروراً بعدم تحديد فترة االعتقال وعـدم      
توجيه تهمة اليهم، وعدم السماح لهم بتوكيل محامين او إبالغ أهلهم عن أحوالهم، والكثيـر               

 ١٩٤٩ة مما يتم خرقه وعدم االلتزام من قبل قوات االحتالل بما ورد في اتفاقية جنيف لـسن            
  .)١٤(المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب

أصبح التهديد الجنسي أسلوباً شائعاً من اجـل انتـزاع المعلومـات مـن المعتقلـين              
والموقوفين، وال تخفى فضيحة ابو غريب وما أحدثته من ضجة في العالم وما عبرت عنـه                

  . )١٥(من انتهاك لحقوق اإلنسان بحق الشعب العراقي
بعض التقارير عن حقوق اإلنسان بقيام السلطات األمريكيـة بترحيـل           وكذلك ذكرت   

  .)١٦(بعض المعتقلين سراً وبشكل غير مشروع من بلد الى آخر
وعلى الرغم من كل ما تم ذكره عن وضع المعتقل فإن العتقالـه انعكاسـات علـى             

لتي تعكـس   الخوف والرعب نتيجة للمداهمات واالعتقاالت خصوصاً أثناء الليل، وا  اذأسرته  
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فقد يجري االعتقال باقتحام البيوت وتكسير وتفجير األبواب        . عدم احترام لإلنسان واإلنسانية   
وصوالً الى غرف النوم والتفتيش بهمجية، األمر الذي أدى الـى إصـابة بعـض األطفـال       

  .)١٧(بصدمات نفسية من جراء مظاهر العنف هذه ضد والدهم او شقيقهم األكبر
 وعندما يكون االعتقال لـألب او األخ األكبـر          )١٨(ئل األول لألسرة  ان الذَكر هو العا   

 األمر الذي يدفع األسرة     توفير مواردها االقتصادية  وهم الذين يعيلون األسرة ويساهمون في       
الى االستدانة مما يعرض األسرة الضطرابات مادية ناشئة عن توقف الدخل او نقصانه بفعل             

ع مدخرات األسرة ان تواجه الموقف الجديـد الناشـئ عـن             اذا لم تستطي   والسيمااالعتقال،  
  .)١٩(اعتقال المعيل لألسرة وهو مصدر الدخل فيها او يسهم بشكل كبير في هذا الدخل

وكذلك فإن فقدان المعيل ولفترة طويلة وما يؤدي اليـه مـن عـدم تـوفير األمـن                  
ي قد يؤدي ذلـك الـى   االقتصادي لألسرة قد يؤدي الى تسرب األطفال من المدارس، وبالتال        

 ذلك فـإن فقـدان األب او األخ   فضالً عن، )٢٠(عمل الصبية وهي ظاهرة غير مرغوب فيها     
األكبر عن طريق اعتقاله يسهم ايضا في اإلخفاق في تنشئة األطفال على نحو مالئم ألن ذلك              

   .)٢١(االعتقال يؤدي الى فقدان النموذج الذي يمكن ان يحتذيه الطفل
تمثل بيئة ال تعوض بالنسبة للتربية بمعناها الدقيق ولتكييـف الطفـل             ان األسرة    ذلك

ليصبح عضواً فعاالً في المجتمع، وتنمية شخصيته وقدراته الخاصة، ولكن المشكالت التـي             
 مشكلة االعتقال تؤدي الى اضطراب األسرة في بنائها وبالتالي عـدم        والسيماتعتري األسرة   

  .)٢٢( المناسبقدراتها على أداء وظيفتها بالشكل
ومن الواضح ان األطفال الذين ينشئون في أحضان أسرة سعيدة يتمتعـون بـصحة               

  الذي نفسية ووجدانية جيدة ولذلك فإن هذه الظروف وما يصاحبها من تعاسة نتيجة االعتقال            
   .)٢٣(يؤدي الى انعكاسات سلبية على األطفال

ور في توجيـه األبنـاء فـي       كما ان اغلب المعتقلين يكونون أرباب اسر وآباء لهم د         
   .)٢٤(مرحلة الطفولة والمراهقة والتي تعد من أهم المراحل العمرية لإلنسان

كما ان اعتقالهم سوف يؤدي الى التقصير في مجال التنشئة وتأمين ضرورات الحياة             
  .)٢٥(مما يدفع األبناء الى االنحراف

عـدم اسـتقرار   وهناك دراسات أوضحت وجود ارتباط قوي بين جنوح األحـداث و          
األسرة وهذه الظروف كلها تشير الى عدم استقرار األسرة نتيجة لظروف االعتقال وغيـاب              

   .)٢٦(الموجه والمربي
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 الى ذلك التأثير على األبناء، فإن تغيب الرجل المتزوج عن األسـرة عـن       فضالً عن 
باتت المـرأة   طريق اعتقاله يجعل من الزوجة هي األم واألب والمعيل الحقيقي لألسرة، لذا             

تتحمل أدواراً ثقيلة لم تكن تألفها فبدأت تترك أسرتها باحثة عن عمل بعـد غيـاب الـزوج                  
  .)٢٧(للحصول على مصدر للعيش

وجـد  يوأخيراً فإن االعتقال وما ينتج عنه من ظروف اقتصادية واجتماعية متأزمـة             
  .)٢٨( الواحدةالبيئة المناسبة لنمو األفعال العنيفة والعدوانية بين أفراد األسرة

 
 
 

 
 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية والتحليلية التـي تقـوم علـى جمـع الحقـائق                
عميماً وهذا ما   والمعلومات عن مشكلة الدراسة ثم تحليلها وتفسيرها للتوصل الى نتائج أكثر ت           

  .توخى البحث القيام به
 موضوع البحث هو الذي يحدد نوع المنهج وانسجاما مع موضوع بحثنا فقـد              :منهج البحث 

  :استخدمنا كل من
دراسة الحوادث والوقائع الماضية وتحليل حقـائق المـشكالت         ( وهو   :المنهج التاريخي   -  أ

   .)٢٩()اإلنسانية والقوى االجتماعية التي شكلت الحاضر
الدراسة العلمية لظروف مجتمـع واحتياجاتـه بقـصد     ( وهو   : منهج المسح االجتماعي   - ب

 )  .٣٠()تصميم برنامج بنائي لتقدمه االجتماعي

تخمين او استنتاج ذكي يصوغه ويتبنـاه  ( تعرف فرضية البحث بأنها  :فرضيات البحث  - ١
   .)٣١()الباحث مؤقتاً لشرح بعض ما يالحظه من الحقائق والظواهر

 طول فترة االعتقال تؤدي الـى مـشكالت اجتماعيـة           ان(ع فرضية رئيسة وهي       تم وض 
  -: واشتق منها فرضيات فرعية وهي)واقتصادية ونفسية وتربوية وصحية ونفسية ألسرهم

 .هناك عالقة بين االعتقال وضعف التنشئة االجتماعية لألبناء داخل األسرة - ١

  .فراح ومناسبات اآلخرينيؤدي االعتقال الى عدم مشاركة أسرة المعتقل في أ - ٢
هناك عالقة بين الظروف التي تمر بها أسرة المعتقل وعدم زيارة المعتقل واالطمئنـان             - ٣

 .عليه



   
)١٢٠( 

 

 . يؤثر االعتقال على المستوى الدراسي ألبناء المعتقلين - ٤

 .يؤدي االعتقال الى خسائر مادية ألسرة المعتقل - ٥
 .  بعض أفراد األسرةهناك عالقة بين االعتقال والمشكالت النفسية التي تصيب - ٦

 .هناك عالقة بين االعتقال وإصابة احد أفراد األسرة بمرض عضوي بعد االعتقال - ٧
 
  . شملت عينة من اسر المعتقلين في مدينة الموصل:المجال البشري - ١
 . انحصر في مدينة الموصل:المجال المكاني - ٢

  .١/٥/٢٠٠٩  -١/١١/٢٠٠٨ امتدت فترة البحث من :المجال الزماني - ٣

أسرة وهـي مـن     ) ٥٠( لجأ الباحثان الى أسلوب العينة والتي بلغ حجمها          :حجم العينة  - ٤
 .ن ممثلة لمجتمع البحثيوجهة نظر الباحث

 شملت األسر ممن طالت فترة اعتقال أبنائهم لمدة تزيـد          )٣٢()عمدية( العينة   :نوع العينة  - ٥
 . أشهر فما فوق ) ٦(عن نصف سنة أي 

 : استعان الباحثان للحصول على بيانات البحث بالوسائل اآلتية:وسائل جمع البيانات - ٦

أسئلة مكتوبة على استمارة يقدمها الباحث بنفسه او بواسـطة البريـد            ( وهو   :االستبيان - ١
 .)تكون منصبة حول معرفة الحقائق االجتماعية والظواهر االجتماعية

  . )٣٣(ب رأي الخبراءوقد تم صياغة األسئلة حول موضوع بحثنا بعد ان تم تعديلها حس
 .  طريقة التحقيق التي تتميز باالتصال وجها لوجه:المقابلة - ٢

رصد السلوك الذاتي واالجتماعي الذي يمارسه األفراد بشكل فعلـي فـي            (  :المالحظة - ٣
 . )الحياة اليومية والعملية

  :الوسائل اإلحصائية - ٧
 ١٠٠  × الجزء=     النسبة المئوية  -١

      الكل                        
٢- ك× مج س =   الوسط الحسابي س  

                                 مج ك
  
   ك   ٢مج ح=            االنحراف المعياري  ع -٣

  )٣٤(مج ك                                          
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 :البيانات األولية -١

  فية االجتماعية ألسر المعتقلين يوضح الخل) ١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  الخلفية االجتماعية

  %٦٤  ٣٢  حضري
  %٣٦  ١٨  ريفي

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
تبين من الجدول أعاله ان غالبية أفراد العينة ينحدرون من خلفيات حـضرية حيـث               

 نـسبة  وذلك شيء طبيعي كون الموصل تعد مدينة حضرية، وسـجل   %) ٦٤(بلغت نسبتهم   
من أفراد العينة ينحدرون من خلفيات ريفية نتيجة الهجرة من الريف الـى المدينـة           %) ٣٦(

  .لتردي أوضاع الريف وكثرة فرص العمل في المدينة
  يوضح مهن المعتقلين ) ٢(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  مهنة المعتقل
  %٣٦  ١٨  موظف

  %٢  ١  عقد/ موظف 
  %٦٢  ٣١  كاسب

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
  

هم كسبة يحصلون علـى لقمـة       %) ٦٢( ان غالبية المعتقلين     أعالهتبين من الجدول    
العيش باألعمال الحرة التي تكون محالت تجارية او أسواق او أي عمل يكسبه أجرة يوميـة           
او شهرية ويتضح من هذا غالبية األسر تعتمد في معيشتها على العمـل اليـومي فـإن أي                  

لدخل يؤدي الى انخفاض المستوى المعاشي لألسرة وبما ان غالبية          انقطاع لهذا المصدر من ا    
المعتقلين كسبة فهذا يعني ان اعتقالهم يؤثر اقتصادياً على األسرة األمر الذي يثقـل كاهلهـا               

  %) .٢(ونسبة موظفي العقود %) ٣٦(وبلغت نسبة المعتقلين من الموظفين 
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  يوضح طبيعة سكن اسر المعتقلين ) ٣(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  ة السكنطبيع

  %٦٠  ٣٠  ملك
  %٤٠  ٢٠  إيجار

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
تعود اليهم ملكيـة الـسكن      %) ٦٠(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

األمر الذي يقلل من معاناتهم وعدم لجوئهم الى دفع إيجار لقاء سكنهم كما هو الحال في باقي           
ممـا يثقـل كاهـل األسـرة       %) ٤٠(نسبتهم  سكنون دور مؤجرة وبلغت     الذين ي اسر العينة   

  . بضرورة تأمين اإليجار باإلضافة الى إشباع االحتياجات األخرى
  

  يوضح ترتيب المعتقل في األسرة ) ٤(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  ترتيب المعتقل
  %٦٢  ٣١  رب األسرة

  %٢٤  ١٢  االبن األكبر 
  %١٤  ٧  االبن األصغر
  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

  
هم أرباب األسر والمعيلـين لهـا   %) ٦٢(تبين من الجدول أعاله ان غالبية المعتقلين  

من اسر المعتقلين أجابوا بأن     %) ٢٤(والمسؤولين عن تلبية وإشباع احتياجات األسرة ونسبة        
  .أجابوا بأن االبن األصغر هو المعيل لألسرة%) ١٤(االبن األكبر هو المعيل، ونسبة 

يتضح مما تقدم ان غالبية المعتقلين هم أرباب اسر ومعيلين لها ويقع علـى عـاتقهم                
إدارة البيت واإلشراف والتوجيه والتنشئة االجتماعية وان اعتقالهم يـشكل مـشكلة بالنـسبة         

  . الخ ...ألسرهم من كل النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية
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  يوضح مكان االعتقال ) ٥(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  االعتقال مكان 

  %٦٨  ٣٤  المنزل
  %٢  ١  مؤسسة حكومية

  %٣٠  ١٥  الشارع
  %١٠٠  ٥٠  المجموع 

تم اعتقالهم مـن المنـزل وهـذه     %) ٦٨( ان غالبية المعتقلين     )٥(الجدول   تبين من   
وينعكس االعتقاالت تكون دائماً في الليل وأمام أفراد األسرة، األمر الذي يؤدي الى ترويعهم              

سلباً على نفسياتهم وكذلك يعد االعتقال بهذه الطريقة انتهاك صريح لحقوق اإلنسان بـصورة      
عامة وحقوق األسرة بصورة خاصة التي أقرتها األديان والقوانين الدولية والتي من حقها ان              

ونسبة %) ٢(وبلغت نسبة الذين تم اعتقالهم في المؤسسات الحكومية         . تعيش آمنة ومحترمة  
وهي نسبة ال يستهان بها، وهذا االعتقال يكـون نتيجـة           %) ٣٠(ذين اعتقلوا في الشوارع     ال

لالعتقال العشوائي المصاحب النفجار سيارة او عبوة ناسفة او اشتباكات بين األجهزة األمنية           
 ألسـر المعتقلـين تبـين ان        )٣٥(والمسلحين، فضالً عن ذلك من خالل مالحظاتنا ومقابالتنا       

 والضرب الوحشي وإطالق الكالب البوليسية عليهم وهذا باإلهانة كان مصحوباً    اعتقال ذويهم 
ال يقتصر على المعتقل فقط وانما يشمل أفراد أسرته وفي أحيان كثيرة يتم قتل احـد أفـراد                  

  . األسرة او جميعهم
  يوضح مدة االعتقال) ٦(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  مدة االعتقال 
  %٢٠  ١٠   أشهر ٩ – ٦

١٤  ٧  ١٣-١٠%  
١٢  ٦  ١٧-١٤%  
٤  ٢  ٢١-١٨%  
٨  ٤  ٢٥-٢٢%  

  %٤٢  ٢١   فما فوق-٢٦
  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
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   شهراً فما  ٢٦(بلغت مدة اعتقالهم    %) ٤٢( ان غالبية المعتقلين     أعالهتبين من الجدول    
 حيث كلما طالت فترة االعتقال تزداد أوضاع أسرهم سوءاً خاصة عدم وجـود مـدة                )فوق

 نـسبة  ) أشـهر  ٩ – ٦( :في حين توزعت مدة االعتقال على النسب التالية       . تقالمحددة لالع 
%) ٤(نسبة  ) ٢١-١٨(و  %) ١٢(نسبة  ) ١٧-١٤(و  %) ١٤(نسبة  ) ١٣-١٠(و  %) ٢٠(

 ألسر المعتقلـين تبـين ان       )٣٦(، واستنادا الى مالحظاتنا ومقابالتنا    %)٨(نسبة  ) ٢٥-٢٢(و  
، مـشتبه بهـم، مجـرد استفـسار،         ووشاية كيدية  خبار كاذبة أأسباب االعتقال تنوعت بين     

  .اعتقاالت عشوائية، عسكري سابق، بدون سبب
  يوضح عدد أبناء المعتقلين ) ٧(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  عدد األبناء
٤٢,٢  ١٦  ٤- ١%  
٥٢,٦  ٢٠  ٨- ٥%  
٥,٢  ٢  ١٢- ٩%  

  %١٠٠  ٣٨  المجموع 
    لمعتقلين عدد أبنائهم محصورين   من اسر ا  %) ٤٢,٢(تبين من الجدول أعاله ان نسبة       

وهي أعلى نسبة األمر الذي يثقل كاهـل        ) ٨-٥(عدد أبنائهم من    %) ٥٢,٦(ونسبة  ) ٤-١(
الزوجة من خالل صعوبة إشباع احتياجات األبناء وعدم قدرتها على فرض سلطتها علـيهم              

ـ  %) ٥,٢(كما هو الحال فيما اذا كان الزوج غير معتقل وأخيراً فإن نسبة              راد العينـة  من أف
وبانحراف معياري  ) ٥(، وبلغ الوسط الحسابي لعدد األبناء       )١٢-٩(انحصر عدد أبنائهم بين     

)٢,٣.(  
  يوضح الحالة االقتصادية ألسر المعتقلين) ٨(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  الحالة االقتصادية
  %٤  ٢  جيدة

  %٥٠  ٢٥  متوسطة
  %٤٦  ٢٣  ضعيفة

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
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من اسـر المعتقلـين حـالتهم االقتـصادية         %) ٥٠( ان نسبة    أعاله الجدول   تبين من 
مل الخبز، فـضالً    تعمتوسطة وذلك بقيام الزوجة بالعمل داخل المنزل سواء كان خياطة او            

من %) ٤٦(نسبة  بينما كانت    ،)٣٧(عن قيام األبناء بالعمل خارج المنزل لسد حاجيات األسرة        
  أفراد العينة حالتهم 

وهذا أمر طبيعي كون ان غالبية المعتقلين هم كسبة وليس لـديهم دخـل               ة ضعيفة االقتصادي
 وهذا يدل على مدى تـأثير االعتقـال علـى    )يوضح مهن المعتقلين  ) ٢(انظر جدول   ( ثابت

األسرة اقتصادياً خاصة وان أفراد أسرة المعتقل يجدون صعوبة في الحصول علـى العمـل            
من %) ٤(د االحتالل األمريكي، وأخيراً جاءت نسبة           وذلك الرتفاع نسبة البطالة خاصة بع     
  . اسر المعتقلين حالتهم االقتصادية جيدة

  المبحث الثاني 
  تحليل البيانات التخصصية للبحث

   المشكالت االجتماعية:أوالً
  يوضح شعور األسر بأن لآلخرين دور في االعتقال ) ٩(جدول 

شعرت بتدخل اآلخرين في 
  االعتقال 

  النسبة المئوية  التكرارات

  %٥٨  ٢٩  نعم
  %٤٢  ٢١  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
أعربوا بأن لآلخرين دور فـي      %) ٥٨( ان غالبية اسر المعتقلين      )٩(جدول  تبين من   

 االحـتالل  قـوات اعتقال ذويهم وهذا يعود الى وجود بعض النفوس الضعيفة التـي تـزود      
لمتعـاون مـع االحـتالل أسـماء        باألسماء وتتعاون معهم لقاء ثمن بخس، فعندما ال يجد ا         

للمقاومين يقوم بإعطاء أسماء بطريقة عشوائية او توجد بينهم عداوة شخصية لكـي يثبـت               
وهذا األمر مخالف لتعاليم الـدين      . جدارة في اإلخبار عن اإلرهابيين كما يسميهم األمريكان       

ن بل مقـاومتهم    اإلسالمي وكل الديانات التي تحث على عدم تقديم العون والمساعدة للمحتلي          
بكل مـا يملكـون حتى لو اقتصرت المقاومة على الكالم او مقاومتهم بالقلب وذلك اضعف              
اإليمان، وهذا الشعور من قبل األسرة المذكور آنفا يجعل األسرة فـي حالـة عزلـة عـن                  
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اآلخرين والتخوف من إقامة عالقة معهم وذلك راجع الى الشك باآلخرين وعدم الثقة بهم وما        
 من أثار سلبية على األسرة من حيث ضعف عالقاتها االجتماعية الخارجية وما ينطوي              لذلك

على ذلك من آثار نفسية على األسرة بصورة عامة السيما وان اغلب المعتقلين اعتقلوا فـي                
  . )يوضح مكان االعتقال) ٥(انظر جدول (منازلهم 

  يوضح الحالة االجتماعية للمعتقل ) ١٠(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  ماعيةالحالة االجت
  %٨٤  ٤٢  متزوج
  %١٦  ٨  أعزب
  -  -  مطلق
  -  -  أرمل

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
في حين ان نـسبة  %) ٨٤(تبين من الجدول أعاله ان غالبية المعتقلين من المتزوجين  

من المعتقلين غير متزوجين وبما ان غالبية المعتقلين متزوجين فإن هذا األمر قـد              %) ١٦(
 تمثلت هذه المشاكل بحدوث خالفات بين زوجة المعتقل وأهله،          )٣٨(الى حدوث مشاكل  يؤدي  

توتر العالقات بين أسرة المعتقل وأسرة زوجته وأخيراً مطالبـة أهـل الزوجـة بـالطالق                
القتصادي باإلضافة الى ذلك فإن كونهم متزوجين فهذا يؤثر حتماً على الجانب االجتماعي وا            

  . والنفسي والصحي وهذا مبين في المباحث الخاصة بمشكالت اسر المعتقلين
  يوضح مشاركة أسرة المعتقل في المناسبات ) ١١(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  عدم المشاركة في المناسبات

  %٨٢  ٤١  نعم
  %١٨  ٩  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
أدى اعتقال ذويهم الى عـدم  %) ٨٢(تقلين  ان غالبية اسر المع    اعالهتبين من الجدول    

،  دائمـة  مشاركتهم في أفراح وأحزان األقارب واألصدقاء على اعتبار انهم في حالة حـزن            
السيما ان مشاركتهم في أفراح اآلخرين قد يعرضهم لالنتقاد من قبـل األقـارب والجيـران             

هـا مـع األقـارب      واألصدقاء، األمر الذي يؤدي الى انعزال أسرة المعتقل وضعف عالقات         



   
)١٢٧( 

 

من اسر المعتقلين شاركوا األقارب واألصدقاء مناسباتهم       %) ١٨(وغيرهم، في حين ان نسبة      
على الرغم من اعتقال ذويهم ألنهم يعتقدون بأن ما حصل هو قدر مكتوب عليهم وهذا يرجع                

ال الـى  يؤدي االعتق( وهذا ما يؤيد الفرضية القائلة )٣٩(الى قوة الوازع الديني لدى هذه األسر   
  .)عدم مشاركة األسرة في أفراح ومناسبات اآلخرين

  يوضح تغيير سكن اسر العينة ) ١٢(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  غيرت منطقة السكن

  %٢٨  ١٤  نعم
  %٧٢  ٣٦  ال 

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
لم يغيروا منطقة سكنهم وذلك     % ٧٢(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

 قدرتهم على ترك منازلهم والسكن في منطقة أخرى، األمر الذي يزيـد مـن تكـاليف                 لعدم
األسرة من خالل دفعها لإليجار باإلضافة الى قلة المنازل المعدة لإليجار، في حين ان نـسبة             

من اسر المعتقلين غيروا مكان سكنهم يعود ذلك الى الخوف على مـا تبقـى مـن                 %) ٢٨(
مداهمات المستمرة لألسرة وما يترتب على ذلك هذا أضرار بالغـة           أبنائهم من االعتقال او ال    

  .لها، السيما ان المداهمات غالباً ما تكون ليالً
  يوضح صعوبة زيارة المعتقل) ١٣(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  وجود صعوبة في زيارة المعتقل
  %٩٠  ٤٥  نعم
  %١٠  ٥  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
يواجهون صـعوبات عنـد     %) ٩٠(ن غالبية اسر المعتقلين      ا أعالهتبين من الجدول    

قيامهم بزيارة معتقليهم ومعرفة أحوالهم واالطمئنان عليهم وتمثلت هـذه الـصعوبات بعـدم            
وجود مال كافي لزيارة المعتقل وتردي الوضع األمني باإلضافة الى المعاملة السيئة ألسـر              

 فـي حـين ان      )٤٠(ن المعتقل للقيام بزيارته   المعتقالت، وأخيراً عدم معرفة مكا     المعتقلين في   
من اسر المعتقلين ال يواجهون صعوبات عند زيارة ذويهم وهـذا مـا يؤيـد               %) ١٠(نسبة  



   
)١٢٨( 

 

هناك عالقة بين الظروف التي تمر بها أسرة المعتقل وعـدم زيـارة             (فرضية البحث القائلة    
  . )المعتقل واالطمئنان عليه
  نشئة االجتماعية لألبناء يوضح اثر االعتقال على الت) ١٤(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  اثر االعتقال على التنشئة االجتماعية 
  %٥٦  ٢٨  نعم
  %٤٤  ٢٢  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع 
أجابوا بأن االعتقال اثر علـى      %) ٥٦(تبين من الجدول أعاله بأن اغلب اسر المعتقلين         

يوضـح  ) ٤(انظـر جـدول   (لين أرباب اسر   التنشئة االجتماعية لألبناء، السيما ان اغلب المعتق      
، وما لرب األسرة من دور كبير في تنشئة األبناء، ففي السنتين األولى والثانيـة               )ترتيب المعتقل 

يكون األبناء تحت إشراف ورعاية األم ولكن في السنة الثالثة فما فوق فإنه لألب دور كبير فـي           
ستمرار من خالل السلطة التي يتمتع بها وهذا ما        تنشئتهم وتعليمهم ما لهم وما عليهم ومتابعتهم با       

من اسر المعتقلين لم يـؤثر االعتقـال   %) ٤٤(وبلغت نسبة . يصعب على زوجة المعتقل تحقيقه    
على تنشئة أبنائهم وذلك لتدخل بعض األقارب األعمام واألخوال في متابعة وتوجيه األبناء للصلة   

هناك عالقة بـين االعتقـال وضـعف    (فرضية القائلة  القرابية التي يتمتعون بها وهذا ما يؤيد ال       
ونتج عن ضعف التنشئة االجتماعية ظهور عدة سلوكيات موضـحة          ) التنشئة االجتماعية لألبناء  

  .في الجدول التالي
  يوضح ظهور سلوكيات على أبناء المعتقلين) ١٥(جدول 

التسلسل   ما هي السلوكيات التي ظهرت بعد االعتقال
  المرتبي

النسبة   التكرارات
  المئوية

  %٦٤  ١٨  ١  هروب األبناء من المدرسة
  %٥٧  ١٦  ٢  مصاحبة أصدقاء السوء

  %٣٢  ٩  ٣  التدخين
  %٢٨,٥  ٨  ٤  العمل المبكر للصبية

  %٢٥  ٧  ٥  الكذب
  %١٠,٧  ٣  ٦  االنطواء على النفس

  %٧  ٢  ٧  القيام بأعمال عدوانية ضد اآلخرين



   
)١٢٩( 

 

لتنشئة االجتماعية لألبناء مـن خـالل        ان االعتقال اثر على ا     )١٥(الجدول  تبين من   
ظهور هذه السلوكيات والتي تمثلت بهروب األبناء من المدرسة والتي احتلت المرتبة األولى             
في التسلسل المرتبي ويعود ذلك الى عدم متابعة األسرة لألبناء دراسـياً وأحيانـاً تـضطر                

واحتلـت  .  إلشباع احتياجاتهـا   األسرة الى دفع أبنائها للعمل لكي يتوفر لألسرة المال الكافي         
المرتبة الثانية مصاحبة أصدقاء السوء وهو أمر خطير لما لهم من تأثير في زرع السلوكيات               
السيئة في نفوسهم ومن ثم الخروج عن كل ما هو مألوف، كما احتل قيام األبنـاء بالتـدخين            

أمين شراء السكائر، امـا     د يجر األبناء الى سرقة األموال لت      ـالمرتبة   الثالثة، األمر الذي ق      
المرتبة الرابعة فكانت لعمل األبناء في سن مبكر مما يضطرهم الى ترك الدراسـة أوالً ثـم              
تعلم سلوكيات غير مرغوب بها، واحتل الكذب المرتبة الخامسة والذي يعد أساس كل أمـر               

ادسة وهـذا   يؤدي الى االنحراف، كما احتل انطواء أبناء المعتقلين على أنفسهم المرتبة الـس            
ناجم عند شعورهم بالنقص وبأنهم اقل من اآلخرين، مما يحدد مـن عالقـاتهم االجتماعيـة                
وأخيراً جاء في المرتبة السابعة قيام األبناء بأعمال عدوانية ضد اآلخرين وذلك لغياب سلطة              

  . )إخبار كيدية(األب او كمحاولة لالنتقام من المجتمع خاصة اذا كان سبب االعتقال 
   المشكالت االقتصادية:اًثالث

  يوضح دور المعتقل في إعالة األسرة ) ١٦(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  للمعتقل دور في إعالة األسرة

  %٩٨  ٤٩  نعم
  %٢  ١  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
أعربوا بأن لمعتقلـيهم دور     %) ٩٨(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

، وهذا واضح حيث ان اغلب المعتقلين أرباب اسر او األبنـاء الكبـار     كبير في إعالة األسرة   
 )٤١( وباعتقالهم تبين من خالل مالحظتنا ومقابالتنـا    )يوضح ترتيب المعتقل  ) ٤(انظر جدول   (

ان أسرهم تعاني من صعوبة إشباع احتياجات األسرة الرتفاع األسعار وعدم وجـود دخـل               
حتاج الى اكثر من معيل لتوفيرها، باإلضافة الى عـدم          ثابت وكثرة متطلبات الحياة التي قد ت      

  .) الخ٠٠٠ تبديل أثاث المنزل – شراء سيارة –بناء منزل جديد (تحقيق بعض المشاريع 



   
)١٣٠( 

 

وذلك نـاتج عـن     %) ٢(ولم يسجل عدم تأثير المعتقل في إعالة األسرة سوى نسبة           
  .خروج الزوجة واألبناء للعمل لسد النقص الحاصل في الدخل

  يوضح حدوث سرقات عند االعتقال ) ١٧(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  حدوث سرقات عند االعتقال

  %٦٦  ٣٣  نعم
  %٣٤  ١٧  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
تعرضوا للسرقة عند اعتقال    %) ٦٦(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

مسروقة باألموال، والمجـوهرات،   قوات االحتالل واألجهزة األمنية لذويهم، وتمثلت المواد ال       
مستندات، هويات أحوال مدنية وشهادة الجنسية العراقية وأجهزة الحاسبة االلكترونية وأجهزة           

 باإلضافة الى ذلك فإن مداهمة المنزل تتضمن كسر لألبواب واألثـاث المنزلـي        )٤٢(الموبايل
ـ             ة حيــث يقــوم     وبعض الحاجات الثمينة بل ان هناك خسائر حتى في المـواد التمويني

جنــود االحتالل بالبحث عن األسلحة في أكياس الطحين والرز والسكر بعد إتـالف هـذه            
األكياس بمحتواها وهذا ينعكس سلباً من خالل تعرض األسرة الى خسائر مادية جسيمة، اما              

من اسر المعتقلين لم يتعرضوا للسرقة او كسر        %) ٣٤( وسجلت نسبة    )٤٣(بالسرقة او بالكسر  
يؤدي االعتقال الى خـسائر ماديـة       ( المنزل وهذا ما يؤكد صدق فرضية البحث القائلة          أثاث

  .)ألسرة المعتقل
  يوضح حصول األسرة على مساعدات مالية) ١٨(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  حصلت األسرة على مساعدات
  %٧٢  ٣٦  نعم
  %٢٨  ١٤  ال

  %١٠  ٥٠  المجموع
حصلوا على مساعدات مالية    %) ٧٢( اسر المعتقلين    تبين من الجدول أعاله ان غالبية     

 باإلضافة )منظمات حقوق اإلنسان والجوامع   (من جهات متعددة تمثلت بالجهات الغير رسمية        
الى األقارب واألصدقاء في حين ان الجهات الرسمية لم تقدم أي مساعدة ألسـر المعتقلـين                

ي ظل ظروفهم الصعبة التـي يعـانون   الذين بأمس الحاجة لمد يد العود والمساعدة، السيما ف    



   
)١٣١( 

 

من اسر المعتقلين لم يحصلوا على أي مساعدات مالية مـن          %) ٢٨(في حين ان نسبة     . منها
 اذا ما تلقوا أي مـساعدة مـن         واإلهانةأي جهة كانت وذلك نتيجة لتعففهم وشعورهم بالذل         

  .جهات غير رسمية
   الجانب التربوي :ثانيا

  اسر المعتقلين يوضح وجود طلبة في ) ١٩(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  وجود طلبة في األسرة

  %٩٠  ٤٥  نعم
  %١٠  ٥  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
لـديهم أبنـاء طـالب فـي     %) ٩٠(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين  

المدارس والمعاهد والجامعات، مما يثقل كاهل األسرة اقتصادياً بضرورة تـأمين احتياجـات       
  .من اسر المعتقلين ليس لديهم أبناء طالب%) ١٠(اسة، في حين ان نسبة الدر

  يوضح تأثير االعتقال على المستوى الدراسي لألبناء ) ٢٠(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  اثر االعتقال على مستوى األبناء دراسياً

  %٨٢,٣  ٣٧  نعم
  %١٧,٧  ٨  ال

  %١٠٠  ٤٥  المجموع
  

اثر اعتقال ذويهـم علـى    %) ٨٢,٣( غالبية اسر المعتقلين     تبين من الجدول أعاله ان    
المستوى الدراسي ألبنائهم، األمر الذي اضطر البعض منهم الى ترك الدراسـة وااللتحـاق              
بالعمل لكي يساعد األسرة نتيجة لفقدان المعيل، مما ينعكس على مستقبل األبنـاء الدراسـي               

ن الظروف التي تمر بها أسـرهم والحالـة         وحتى الذين لم يتركوا الدراسة من اجل العمل فإ        
اما نسبة اسر المعتقلـين     . النفسية المسيطرة على أفراد األسرة سيحول دون تفوقهم الدراسي        

وذلك يعود لوجود أبناء    %) ١٧,٧(الذين لم يؤثر اعتقال ذويهم على مستوى أبنائهم الدراسي          
  .ألخوالكبار يعيلون األسرة فضالً عن تلقي مساعدات من األعمام وا

  



   
)١٣٢( 

 

   الجانب النفسي والصحي:رابعاً
  يوضح تأثير االعتقال على نفسية اسر العينة ) ٢١(جدول 

  النسبة المئوية  التكرارات  اثر االعتقال على نفسية أفراد األسرة
  %٩٢  ٤٦  نعم
  %٨  ٤  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
ت نفـسية   يعانون من مشكال  %) ٩٢(تبين من الجدول أعاله ان غالبية اسر المعتقلين         

نتيجة العتقال ذويهم، يعود ذلك الى الطريقة التي تم بها االعتقال وما يتعـرض لـه أهـالي      
 موجهة للمعتقلين في السجون وما سوف يحصل إهانات وما يشاهدونه من   إهانةالمعتقلين من   

لألسرة بعد اعتقال المعيل، وتمثلت هذه الحاالت النفسية بـشعور أفـراد األسـرة بالكآبـة                
باط وسرعة الغضب والكوابيس المفزعة واألرق والشرود الذهني المستمر،  فضالً عن          واإلح

تعرض بعض اسر المعتقلين الى قيام جنود االحتالل وبعض األحيان األجهزة األمنية تقتـل              
من اسـر المعتقلـين     %) ٨( وبلغت نسبة    )٤٤(بعض أفراد األسرة عند قيامهم بعملية االعتقال      

وهذا ما يؤكد صحة فرضية بحثنـا القائلـة   . قال على نفسية أفرادها ممـن لـم يؤثـر االعت   
  . )هناك عالقة بين االعتقال والمشكالت النفسية التي تصيب أفراد األسرة(

  يوضح إصابة احد أفراد األسرة بمرض عضوي بعد االعتقال) ٢٢(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  إصابة احد أفراد األسرة بمرض

  %٣٤  ١٧  نعم
  %٦٦  ٣٣  ال

  %١٠٠  ٥٠  المجموع
من اسر المعتقلين أصـيب احـد أفرادهـا       %) ٣٤( تبين من الجدول أعاله ان نسبة       

بمرض عضوي بعد اعتقال ذويهم، السيما وان اغلب األمراض مصدرها الخـوف والقلـق              
من اسر المعتقلين لـم     %) ٦٦(النفسي وهذا ما تتعرض له اسر المعتقلين، في حين ان نسبة            

د أفرادها أي مرض عضوي، وبما ان غالبية اسر العينـة لـم يـصابوا بمـرض                يصب اح 
هناك عالقة بين االعتقال وإصابة احد أفـراد        (عضوي فهذا يعني عدم صحة فرضية البحث        

 والذين تعرضوا لإلصابة باألمراض يواجهون صعوبة       )األسرة بمرض عضوي بعد االعتقال    



   
)١٣٣( 

 

ألطباء فضالً عن هجـرة غالبيـة األطبـاء         الحصول على األدوية وغالء أجورها وأجور ا      
  .الكفوئين، مما يثقل كاهل األسرة خاصة وانها فاقدة لمعيلها

  :نتائج البحث
%) ٦٤(تبين ان غالبية أفراد العينة ينحدرون من خلفيات حضرية بلغت نسبتهم  .١

ينحدرون من خلفيات ريفية نتيجة الهجرة من %) ٣٦(كون الموصل مدينة حضرية، ونسبة 
 . الريف أحوالف الى المدينة وسوء الري

من المعتقلين هم كسبة يحصلون على لقمة العيش بقيامهم بأعمال %) ٦٢(تبين ان  .٢
حرة وبهذا فإن غالبية اسر المعتقلين يعتمدون في معيشتهم على العمل اليومي، وانقطاع هذا 

وموظفي %) ٣٦(العمل يؤثر سلباً على المستوى المعاشي لألسرة، وبلغت نسبة الموظفين 
 %).٢(العقود 

أرباب اسر والمعيلين لها تقع على عاتقهم %) ٦٢(تبين ان غالبية المعتقلين  .٣
%) ٢٤(مسؤولية التنشئة االجتماعية والتوجيه، بينما كان المعتقلين من االبن األكبر بنسبة 

 %).١٤(واالبن األصغر 

 ما تكون ليالً مما يردع اعتقلوا من بيوتهم وغالباً%) ٦٨(تبين ان غالبية المعتقلين  .٤
وفي الشارع %) ٢(أفراد األسرة خاصة الصغار، وبلغت نسبة المعتقلين من دوائر حكومية 

)٣٠.(% 

أعربوا بأن لآلخرين دور في اعتقال ذويهم %) ٥٨(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٥
 وذلك يرجع الى وجود عداوة شخصية او للحصول على ثمن بخس عندما يقومون بإعطاء

 .أسماء كاذبة لقوات االحتالل واألجهزة األمنية

األمر الذي ينعكس على اسر المعتقلين فتصبح في حالة عزلة عن اآلخرين وتخوفهم من 
من اسر المعتقلين لم يشعروا بتدخل اآلخرين في %) ٤٢(وبلغت نسبة . إقامة عالقات معهم

  .اعتقال ذويهم
عتقال ذويهم الى عدم مشاركتهم في أدى ا%) ٨٢(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٦

أفراح وأحزان األقارب واألصدقاء على اعتبار انهم في حالة حزن وقد يعرضهم المشاركة 
في المناسبات لالنتقاد، األمر الذي يضعف عالقات األسرة الخارجية وهذا ما يؤيد صحة 

 ).خرينيؤدي االعتقال الى عدم مشاركة األسرة في أفراح ومناسبات اآل(الفرضية 



   
)١٣٤( 

 

يواجهون صعوبات عند قيامهم بزيارة %) ٩٠(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٧
معتقليهم واالطمئنان عليهم لعدم توفر المال الكافي وتردي الوضع األمني والمعامل السيئة 

هناك عالقة بين الظروف التي تمر بها (عند قيامهم بالزيارة وهذا ما يؤيد صحة الفرضية 
 ). م زيارة المعتقل واالطمئنان عليهأسرة المعتقل وعد

اثر اعتقال ذويهم على تنشئة أبنائهم السيما %) ٥٦(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٨
أرباب اسر لما لألب من دور كبير في تعليم وتوجيه ومتابعة األبناء ) المعتقلين(وان اغلبهم 

حقيقه، وبلغت نسبة من خالل السلطة التي يتمتع بها وهذا يصعب على زوجة المعتقل ت
 لتدخل بعض األقارب أبنائهممن اسر المعتقلين لم يؤثر اعتقال ذويهم على تنشئة %) ٤٤(

هناك عالقة بين االعتقال وضعف التنشئة (كاألعمام واألخوال وهذا ما يؤيد صدق الفرضية 
 ).االجتماعية لألبناء

ة نتيجة العتقال يعانون من مشكالت نفسي%) ٩٢(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .٩
ذويهم، وتمثلت هذه الحاالت بشعور األفراد بالكآبة واإلحباط وسرعة الغضب والكوابيس 
المفزعة واألرق والشرود الذهني المستمر، فضالً عن تعرض بعض اسر المعتقلين الى قيام 

الهم جنود االحتالل وبعض األحيان األجهزة األمنية بقتل احد او جميع أفراد األسرة عند اعتق
من اسر المعتقلين لم يؤثر اعتقال ذويهم %) ٨(مما يؤثر على نفسية أفرادها، وبلغت نسبة 

هناك عالقة بين االعتقال والمشكالت النفسية (على نفسية أفرادهم وهذا يؤكد صحة الفرضية 
 ).التي تصيب أفراد األسرة

 عضوي لم يصب احد أفرادها بأي مرض%) ٦٦(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١٠
أصيب احد أفرادها بمرض عضوي يدل هذا على عدم صحة فرضية %) ٣٤(وان نسبة 

هناك عالقة بين االعتقال وإصابة احد أفراد األسرة بمرض عضوي بعد (   . البحث
 ).االعتقال

اثر اعتقال ذويهم على مستوى أبنائهم %) ٨٢,٣(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١١
لبعض الى ترك الدراسة والبحث عن العمل لكي يساعد أسرته الدراسي، األمر الذي اضطر ا

لفقدانه المعيل وحتى الذين لم يتركوا الدراسة من اجل العمل فإن الظروف التي تمر بها 
أسرهم والحالة النفسية المسيطرة على أفراد األسرة ستحول دون تفوقهم  الدراسي، ونسبة 

اسي لوجود أبناء كبار يعيلون األسرة، فضالً لم يؤثر االعتقال على مستواهم الدر%) ١٧,٧(
 .عن تلقي مساعدات من األقارب



   
)١٣٥( 

 

أعربوا بأن لمعتقليهم دور كبير في إعالة %) ٩٨( تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١٢
 األسعار ولعدم الرتفاعاألسرة وباعتقالهم تعاني األسرة من صعوبة إشباع احتياجات أفرادها 

 .باتوجود دخل ثابت وكثرة المتطل

تعرضوا لحوادث السرقة عند قيام قوات %) ٦٦(تبين ان غالبية اسر المعتقلين  .١٣
االحتالل واألجهزة األمنية باعتقال ذويهم وهذا يؤثر سلباً على األسرة بتعرضها الى خسائر 

 ).يؤدي االعتقال الى خسائر مادية ألسرة المعتقل(مادية وهذا يؤكد صحة فرضية البحث 

حصلوا على مساعدات مالية من جهات %) ٧٢(ر المعتقلين تبين ان غالبية اس .١٤
متعددة تمثلت بمنظمات حقوق اإلنسان والجوامع باإلضافة الى األقارب واألصدقاء، في حين 
ان الجهات الرسمية لم تقدم أي مساعدة ألسر المعتقلين الذين بأمس الحاجة لمد يد العون لهم، 

يحصلوا على مساعدات مالية لتعففهم وشعورهم من اسر المعتقلين لم %) ٢٨(وبلغت نسبة 
 .بالنقص اذا ما قبلوا هذه المساعدات

  :التوصيات والمقترحات
 .الحكومة باالنسحاب الفوري للقوات األمريكية من العراقيجب ان نطالب  .١

إيقاف االعتقاالت العشوائية في صفوف المواطنين، واخذ الموافقات القانونية  .٢
 .ار المنطقة عند االعتقال من المنازلباالعتقاالت مع اخذ مخت

 .احترام األسرة عند االعتقال، وكذلك المعتقل وشرح األسباب الرئيسة العتقاله .٣

تقديم التعويضات المادية والمعنوية لألسر التي تم قتل احد أفرادها عند االعتقال  .٤
 .وتقديم القاتل لمحاكمة عسكرية

 سواء ممن هم في المقاومة او الذين نوصي بتقديم تعويضات مادية ألسر المعتقلين .٥
تم اعتقالهم بدون سبب يذكر مع األخذ بنظر االعتبار ارتفاع األسعار مع ارتفاع متطلبات 

 .الحياة

 .على الجهات الرسمية توفير الرعاية الصحية لذوي المعتقلين .٦

 .إنشاء صندوق لدعم اسر المعتقلين في الجوامع وفي مؤسسات الدولة كافة .٧

 .المعتقل ومعالجته في المستشفيات الخاصة سواء معالجته صحياً او نفسياًاالهتمام ب .٨
حث األقارب على تقديم يد العون ألقاربهم مادياً ومعنوياً مع حث أعمام وأخوال  .٩

 .أبناء المعتقلين باإلشراف على األسرة واألبناء في غياب األب



   
)١٣٦( 

 

قلين والمعتقلين مناشدة منظمات حقوق اإلنسان تفعيل دورها في دعم اسر المعت .١٠
 .أنفسهم

  قائمة المصادر 
، حق الشعوب في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية، )الدكتور(حسين حنفي   )١ (

  . ٣٠، ص ٢٠٠٥دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، مصر، 
جيمس بول، وسيلين ناهوري، الحرب واالحتالل في العراق، تقرير للمنظمات غير   )٢(

  . ٢٥-٢٣، ص ٢٠٠٧، بيروت، ١كز دراسات الوحدة العربية، طالحكومية، مر
خير الدين حسيب، الحرب األمريكية على العراق، مجلة المستقبل العربي، مركز   )٣(

  . ١٧، ص ٢٠٠٣، ٢٩دراسات الوحدة العربية، العدد 
 ، معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،)الدكتور(إبراهيم مدكور   )٤(

   . ٥٤٧، ص ١٩٧٥مصر  
موسوعة علم االجتماع، الدار العربية للموسوعات، ) الدكتور(إحسان محمد الحسن   )٥(

  . ٥٩٥، ص ١٩٩٩بيروت،  لبنان، 
  ، المكتبة الوطنية، بغداد٢محمد فتحي أمين، قاموس المصطلحات العسكرية، ط  )٦(

  . ١٠، ص ١٩٨٢
عة السياسية، المؤسسة العربية عبد الوهاب الكيالي، كامل زهيري، الموسو  )٧(

  . ٢٠٧، ص ١٩٧٤للدراسات والنشر، بيروت لبنان، 
، قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية العامة )الدكتور(محمد عاطف غيث   )٨(

  . ١٧٨، ص ١٩٧٩للكتاب، مصر، 
، ١٩٨١قاموس االنثروبولوجيا، جامعة الكويت، ) الدكتور(شاكر مصطفى سليم   )٩(

   . ٣٢٨ص 
، الدار المصرية للتأليف والنشر ٧ابن منظور جمال الدين محمد، لسان العرب، ج  )١٠(

    . ٤٨٦والترجمة، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 
  . ١٦٧، مصدر سبق ذكره، ص )الدكتور(حسين حنفي   )١١(
كارل كونتكا، الدائرة الشريرة، ديناميات االحتالل والمقاومة في العراق، مجلة   )١٢(

   . ١٢٩، ص ٢٠٠٥، ٣١٧بي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد المستقبل العر



   
)١٣٧( 

 

وثيقة انتهاك حقوق اإلنسان في العراق، بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق   )١٣(
، ص ٢٠٠٥، تشرين األول، ٣٢٠يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 

١٢٢، ١٢١ .  
، ٢٠٠٤ لحقوق اإلنسان، معاً من اجل المعتقلين، الموصل، المنظمة اإلسالمية  )١٤(

www.mengos.net                                                                                          
فاضل الربيعي، نساء ابو غريب، إعادة بناء الرواية الناقصة، مجلة المستقبل    )١٥(

  . ٢٢،  ص ٢٠٠٥، بيروت، حزيران، ٣١٦حدة العربية، العدد العربي، مركز دراسات الو
سليمان الرياش، التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، مجلة   )١٦(

  . ١٢٤، ص ٢٠٠٧، كانون الثاني، ٢٩، السنة ٣٣٥المستقبل    العربي، العدد 
 سلطنة عمان      ابو المقدام، أهم ما كتب في سلة العرب عن االعتقاالت،  )١٧(

www.almagara. net  
    سناء الخولي، الزواج والعالقات األسرية، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية،  )١٨(

  . ٧١،  ص ١٩٨٢مصر، 
 الدكتور رشاد غنيم وآخرون، علم االجتماع العائلي، دار المعارف الجامعية،   )١٩(

  . ١٠١، ص ٢٠٠٨اإلسكندرية، مصر، 
ن، األسرة ومشكالتها، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، مصر محمود حس  )٢٠(

  . ٢، ص ١٩٦٧
علياء شكري، االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، دار المعارف الجامعية،   )٢١(
  . ٢٤٦، ص ١٩٨١، اإلسكندرية، مصر، ٢ط
  . ١٨٠المصدر نفسه، ص   )٢٢(
  . ٢٤٥المصدر نفسه، ص   )٢٣(
، األسرة والتنشئة االجتماعية في المجتمع العربي السعودي، محمد عبد المحسن. د  )٢٤(

  . ١٠٤، ص ٢٠٠١، الرباط، السعودية، ١مكتبة العبيكات، ط
  . ١٥٣المصدر نفسه، ص   )٢٥(
  . ٢٤٦علياء شكري، مصدر سبق ذكره، ص   )٢٦(



   
)١٣٨( 

 

أميرة وحيد، محمد محمود، التأثيرات االجتماعية واالقتصادية لفقدان رب األسرة، ) ٢٧(
، ٢٢اسة ميدانية في مدينة الموصل، بحث منشور في مجلة دراسات موصلية، العدد در

  . ١٧٢، ص ٢٠٠٨تشرين الثاني 
الدكتور اجالل إسماعيل حلمي، األسرة العربية النظرية والتطبيق، مكتبة االنجلو   )٢٨(

  . ٢٢٣، ص ١٩٩٧، ١المصرية، ط
   ر الشروق للنشر والتوزيع،معن خليل عمر، مناهج البحث في علم االجتماع، دا  )٢٩(

  . ١٥٩، ص ١٩٩٧األردن، عمان، 
  . ١٣٦المصدر نفسه، ص   )٣٠(
، أصول البحث العلمي ومناهجه، دار المطبوعات، الكويت، )الدكتور(احمد بدر   )٣١(

  . ٨٨، ص ١٩٧٨
العينة العمدية، وهي العينة التي يختارها الباحث ويرى انها تمثل بالنسبة الى   )٣٢(

غريب محمد سيد حمد، تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية، دار المعارف : انظر. خاصية ما
  . ٢٢٩، ص ١٩٨٠الجامعية، إسكندرية، مصر، 

  :الخبراء  )٣٣(
كلية / جامعة الموصل / حسين الخالدي  محمد خليل / أستاذ مساعد الدكتور  - ١

  .قسم االجتماع/ اآلداب 
قسم / كلية اآلداب /  جامعة الموصل /شفيق إبراهيم صالح / أستاذ مساعد الدكتور  - ٢

 .االجتماع

كلية / جامعة الموصل / علي احمد خضر المعماري / أستاذ مساعد الدكتور  - ٣
 .قسم االجتماع/ اآلداب 

قسم / كلية اآلداب / جامعة الموصل / حارث حازم أيوب / أستاذ مساعد الدكتور  - ٤
  .االجتماع

 زيني، اإلحصاء االجتماعي، مديرية دار الدكتور إحسان محمد الحسن، عبد الحسين  )٣٤(
     . ١٩٨١الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق، 

، تاريخ المقابلة ١٩٥٠مقابلة مع والد المعتقل نزار علي، متقاعد، مواليد      )٣٥(
٥/٢/٢٠٠٩ .  



   
)١٣٩( 

 

، تاريخ المقابلة ١٩٧٥مقابلة مع شقيق المعتقل انمار طارق، نجار، مواليد  )٣٦(
١٥/٢/٢٠٠٩.  

، تاريخ المقابلة ١٩٨٥مقابلة مع ابن المعتقل سالم صالح، طالب، مواليد   )٣٧(
١٧/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٨٥مقابلة مع زوجة المعتقل، محمود عبد اهللا، ربة بيت، مواليد  )٣٨(
١٣/٢/٢٠٠٩.  

اريخ المقابلة ، ت١٩٨٣مقابلة مع ابن المعتقل، عبد الغفور سالم محمد، طالب، مواليد  )٣٩(
٢٠/٢/٢٠٠٩.  

، تاريخ المقابلة ١٩٤٥مقابلة مع والد المعتقل حاتم ياسين جاسم، متقاعد، مواليد،  )٤٠(
٢٥/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٨٧مقابلة مع ابن المعتقل عمر سعد اهللا، طالب، مواليد  )٤١(
٢٢/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٥٠واليد مقابلة مع والد المعتقل احمد شهاب عمر، كاسب، م )٤٢(
٢٤/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٧٠مقابلة مع شقيق المعتقل طه احمد محمد، كاسب، مواليد  )٤٣(
٢٥/٢/٢٠٠٩ .  

، تاريخ المقابلة ١٩٦٣مقابلة مع والدة المعتقل وليد حسين، ربة بيت، مواليد  )٤٤(
٢٦/٢/٢٠٠٩.  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



   
)١٤٠( 

 

  


