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التقدٌمٌة التالٌة هً ملكٌة خاصة بالمؤلفٌن ، وٌتم توفٌرها فً هذا الموقع كخدمة   الشرائح

ٌرجى عدم نسخ أو توزٌع و إعادة نشر هذه الشرائح دون الحصول على إذن  .عامة 

 .من المؤلفٌن المدرجٌن   كتابً

 familyresearch@qf.org.qa: الرجاء اإلتصال بـ   لمزٌد من المعلومات
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 أمراء حروب المستمبل: أطفال الحرب في العراق 
 العيساوياحمذ علي . د

 

 سٌاسات ال إنسانٌة.. قوانٌن إنسانٌة : المقاربة القانونٌة: المبحث األول. 

 ًتنشئة أمراء الحرب : المقاربة السٌكولوجٌة : المبحث الثان. 

 حروب مستدامة ..طفولة مهملة : المقاربة التنموٌة : المبحث الثالث. 

 

 



 

سياسات ال .. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول 

 إنسانية
 العراق اطفالالجرائم الذولية بحك 

  

  

 اي ما ٌعادل 1991طن من القنابل على العراق عام  ( 800)ألقت الوالٌات المتحدة ما زنته

 .لسبع قنابل ذرٌة  لهٌروشٌما  التدمٌرٌةالقوة 

 سبب الحصار االقتصادي الذي طال حتى حلٌب األطفال فً وفاة أكثر من ملٌونً شخص أكثر

 .من  نصفهم من األطفال تحت مظلة الشرعٌة الدولٌة  

 



 

 
سياسات ال .. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول  

 إنسانية 

 الجرائم الذولية بحك أطفال العراق  

 

 

 المنضب فً حربً  الٌورانٌومطن من ( 2300) استخدمت الوالٌات المتحدة ما مجموعه

 .فضال عن األسلحة المحرمة األخرى فً مخالفة صرٌحة للقانون الدولً  2003و 1991

 تسبب ذلك فً زٌادة مهولة فً الوالدات المشوهة واإلصابة بالسرطان بٌن األطفال وٌقدران

 .إي أطول من عمر األرض نفسها. سنة( 4500) لالتلوث اإلشعاعً للبٌئة فً العراق سٌستمر 

 



سياسات ال .. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول 

 إنسانية

 الجرائم الذولية بحك أطفال العراق 

 

 

 كان على األطفال مواجهة االستخدام المفرط للقوة .  2003فً عام

باإلضافة إلى تدمٌر شامل للبنى التحتٌة وإطالق  (إستراتٌجٌة الصدمة والرعب)

ٌد العصابات فً حرق ونهب مؤسسات النفع العام على مرأى من قوات 

 .فً مخالفة صرٌحة التفاقٌات جنٌف االحتالل 



سياسات ال .. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول 

 إنسانية
 الجرائم الذولية بحك أطفال العراق 

 وتداعٌاته الالحقة بأكثر من ملٌونً  2003ٌقدر عدد القتلى منذ االحتالل عام

 . قتٌل ما ٌقارب الثلث من األطفال وعدد مقارب من المعاقٌن 

 



سياسات ال .. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول 

 إنسانية
  

 الجرائم الذولية بحك أطفال العراق

  ملٌون أرملة  3 -2ملٌون طفل مع  5-4عدد األٌتام من األطفال بٌن

. 

 



 سياسات ال إنسانية.. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول 

 مالٌٌن فً الداخل ( 8)بأكثر من  2003ٌقدر عدد النازحٌن والالجئٌن منذ عام

مالٌٌن  عالقٌن فً مناطق القتال بحاجة إلى ( 5)والخارج ، مع أكثر من 

 .مساعدات إنسانٌة عاجلة ، أكثر من نصفهم من األطفال 

 
 الجرائم الذولية بحك أطفال العراق 



 سياسات ال إنسانية.. لىانين إنسانية : المماربة المانىنية : المبحث األول 

  

 الذولية بحك أطفال العراقالجرائم 

 
كما لم ٌعرف  2003لم ٌكن لتنظٌم القاعدة إي نشاط ٌذكر فً العراق قبل •

وقد حصدت الحرب . العراقٌون االقتتال الطائفً إال بعد مجً قوات االحتالل 

 .وشردت المالٌٌن  األهلٌة والنزاع مع التنظٌم أرواح مئات اآلالف 



 تنشئة أمراء الحرة: المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

" من ذا الذي , تخرج طفالً من الحرب لكنأن باإلمكان

 الكندٌة  وورتشٌلد ." ٌخرج الحرب من الطفلأن ٌستطٌع 

•                                                                                                    



تنشئة أمراء : المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

 الحرة

 تشٌر الدراسات إلى إصابة أطفال العراق بكل ما حواه علم

االضطرابات السلوكٌة من إمراض وإعراض وإعاقات وانحرافات 

 .نفسٌة وقد استغلتهم الجماعات اإلرهابٌة فً تجنٌد االنتحارٌٌن  



تنشئة أمراء : المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

 الحرة

 خرجت الحرب أٌضا المالٌٌن من األطفال الذٌن اعتادوا منظر الدماء

 .والقتل والدمار وتعاٌشوا معها على أنها أنماط طبٌعٌة للحٌاة 



تنشئة أمراء : المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

 الحرة
 خرجت الحرب أٌضا المالٌٌن من األطفال الذٌن اعتادوا منظر الدماء والقتل

 .والدمار وتعاٌشوا معها على أنها أنماط طبٌعٌة للحٌاة 



تنشئة أمراء : المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

 الحرة

 الٌوم ٌمٌلون بل وٌجٌدون رسم مشاهد الحرب وصورها إن أطفالنا

واإلبداع الصور التً تنمً الخٌال أو بدالً من رسم المناظر الطبٌعٌة 

بندقٌة أو وال تكاد تجد الٌوم طفالً عراقٌاً ال ٌملك مسدس .لدى الطفل 

 .أخرى لعبة أٌة على إٌاها مفضالً 



تنشئة أمراء : المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

 الحرة

 تحول األزقة إلى ساحة مواجهات بٌن األطفال الذٌن تفً المناسبات واألعٌاد

عادة ما ٌنقسمون إلى مٌلٌشٌات مسلحة تمنع وحداتها األطفال اآلخرٌن من 

وكأنها  التلفزةدخول أحٌائهم تأثراً بما ٌشاهدونه فً الواقع أو على شاشات 

 .أكادٌمٌة لتعلٌم العنف وتلقٌن القسوة واالنشقاق االجتماعً



تنشئة أمراء : المقبربة النفسية : المبحث الثبني 

 الحرة

اإلعداد النفسً لمحاربً الغد: 
  مع فشل السٌاسات الحكومٌة فً التأهٌل النفسً واالجتماعً لمالٌٌن األطفال نجحت التنظٌمات

 .اإلرهابٌة والمٌلٌشٌات المسلحة فً إعداد وتأهٌل أمراء الحروب الصغار



حروب ..  طفىلة مهملة : المماربة التنمىية : المبحث الثالث 

 مستذامة

 " إن مالٌٌن األطفال والمراهقٌن خارج المدارس فً العراق ٌشكلون قاعدة

اإلمداد الرئٌسة للفصائل المسلحة التً تحسن توظٌفهم واستغاللهم ألعداد 

 عسكري أمرٌكً سابق فً العراق /  جون بورز ”   أجٌالها القادمة من المحاربٌن 

 



حروب ..  طفىلة مهملة : المماربة التنمىية : المبحث الثالث 

 مستذامة

 ال تصدر الجهات المسئولة فً العراق إي إحصاءات دقٌقة عن عدد أطفال

الشوارع واألطفال الجانحٌن ومدمنً المخدرات خشٌة تبعاتها السٌاسٌة 

وتقدرهم بعض الجهات بملٌون طفل والواقع أن عددهم من الكثرة بحٌث انك 

 . تجدهم فً كل مكان من مدن العراق 



حروب ..  طفىلة مهملة : المماربة التنمىية : المبحث الثالث 

 مستذامة

  والوجه األقبح لهذه الظاهرة % 11تقدر نسبة عمالة األطفال بحدود

على مناطق الطمر  وٌعتاشونالذٌن ٌعٌشون  المقالعٌتمثل فً أطفال 

 (.النفاٌات)الصحً 



حروب ..  طفىلة مهملة : المماربة التنمىية : المبحث الثالث 

 مستذامة

 فأن العراق تحول من كونه من أفضل األماكن للطفل  وورتشٌلدبحسب منظمة

فً الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا فً السبعٌنات من القرن الماضً إلى واحد 

 .  من أسوأ واخطر األماكن على الطفل 

 25ورغم مٌزانٌاته االنفجارٌة تبلغ نسبة الفقر فً العراق أكثر من .% 



حروب ..  طفىلة مهملة : المماربة التنمىية : المبحث الثالث 

 مستذامة

 االستثمار السالب فً الطفولة: 

إزاء قصور السٌاسات الحكومٌة التنموٌة نجحت الجماعات المسلحة فً •

االستثمار السالب فً هذه الجٌوش الملٌونٌة من األطفال المعوزٌن والمشردٌن 

 . واألٌتام لتحولهم إلى مشارٌع قتلة وإرهابٌٌن وقادة مٌلٌشٌات



 الخاتمة

  إن خروج العراق من دوامة الحرب والعنف رهن بانتشال
الطفولة من هذه الحلقة المفرغة التً تحول ضحاٌا الٌوم إلى 

 :أمراء حروب الغد وٌتطلب ذلك 

اعتماد سٌاسات تنموٌة قائمة على رعاٌة الطفولة : أوال •
واالستثمار فً مستقبلها بعده األساس الرصٌن لألمن والتنمٌة 

 .معا 

نهوض المجتمع الدولً بمسؤولٌاته األخالقٌة والقانونٌة : ثانٌا •
عن أطفال العراق السٌما وانه منخرط فً مصٌر العراق منذ 

، وهو أمر تحتمه أٌضا ضرورات ومستقبل األمن  1991عام 
 .والسلم الدولٌٌن فً هذه المنطقة الحساسة من العالم 



 
 السياسات المطلىبة: التىصيات

 ( :إثناء الحرب)على المدى القرٌب : أوال 

 
توفٌر االحتٌاجات األساسٌة والملحة لألطفال المتضررٌن كالغذاء والخدمات الصحٌة األساسٌة •

 .فضال عن توفٌر الخدمات التعلٌمٌة لألطفال النازحٌن والمهجرٌن طبقا لمصالح الطفل الفضلى
إستراتٌجٌة إعالمٌة تعمل على إبراز محنة أطفال العراق وعدد القتلى والٌتامى والمشردٌن على •

 .الصعٌدٌن الداخلً والدولً للضغط على اإلطراف الدولٌة والداخلٌة لوقف نزٌف الحرب 

 

 ( :ما بعد الحرب)على المدى البعٌد : ثانٌا  

 
تعطً األولوٌة إلعادة تأهٌل ودمج ورعاٌة ( مثل قانون حماٌة الطفل)إصدار تشرٌعات جدٌدة •

 .جمٌع شرائح األطفال المتضررٌن من الحروب 
 .وضع مٌزانٌة صدٌقة للطفولة •
ٌعنى بالطفل العراقً حاضرا . إنشاء مركز وطنً متخصص مدعوم بقاعدة بٌانات وطنٌة •

 .ومستقبال وٌخطط لحٌاة كرٌمة وزاهرة لقادة وبناة المستقبل 
  

 
 


