
يحمل كتاب احلياة بني طياته الكثري من االآالم 
واالأحداث وباالأخ�ص احلياة الزوجية فبالتاأكيد 
او  الزواج  ا�ستمرار  ملدة  �سمانات  اأي  توجد  ال 
ق�سرية  مدة  بعد  الزوجان  يختلف  فقد  بقائه، 
اخلالف  وهذا  �سنوات  مرور  بعد  اأو  القراآن  من 
بوفاة  رمبا  اأو  باالنف�سال  اأو  بالت�سالح  ينتهي 

احد الزوجني.
حيث  م�سكلة  لديه  توجد  ال  للرجل  فالن�سبة 
او  الزوجة  وفاة  على  ق�سري  وقت  مير  يكاد  ال 
من  االحلاح  رحلة  تبداأ  ما  و�رسعان  انف�سالها 
باأمور  القيام  ي�ستطيع  ال  انه  بحجة  العائلة 
املنزل وتربية االأطفال وتلبية حاجاتهم وغالبًا 
مثلما  باأخرى  بتزويجه  االمر  هذا  ينتهي  ما 
مبجرد  )الرجل  ان  ال�سائع  املغربي  املثل  يقول 
اخرى  زوجة  عن  البحث  يف  يبداأ  زوجته  وفاة 
من �سمن املعزيات(. لكن االمر يختلف بالن�سبة 

تبداأ  اأخرى  مرة  بالزواج  فكرت  لو  فهي  للمراأة 
عليها  توؤكد  حيث  املعاك�ص  باالجتاه  العائلة 
الذي  ال�سعب  االمتحان  هذا  وحتمل  بال�سرب 
وحدها  وترعاهم  اطفالها  لرتبي  فيه  و�سعت 
تنكث  ال  ان  الواجب  ومن  امراأة  انها  بحجة 
الت�سحية  عليها  انها يجب  او  العهد مع زوجها 
اإن�سانة ولها كامل  الجل اوالدها وكاأنها لي�ست 
احلق حالها حال الرجل وهي بحاجة اىل احلب 
مينع  فلماذا  الرجل  من  اكرث  والدفئ  والرعاية 

املجتمع هذا احلق؟
�سوؤال يراود املئات من الن�ساء بل االآالف، )ملاذا 
لي�ص من حقي الزواج مرة اأخرى(؟ اأم دنيا، �سيدة 
يف اخلام�سة والثالثني من العمر تقول: )انا اأوؤيد 
لديها  تكون  ال  ان  ب�رسط  للمراأة  الثاين  الزواج 
زوج  الن  حياتهم،  يف  �سيعذبون  النهم  اطفال 
االأم مهما كان عطوفًا معهم وحنون ال يعو�ص 

االيام  من  يوم  و�سياأتي  احلقيقي،  االب  مكان 
دليلي  ان  وتوؤكد  البيت  خارج  انف�سهم  ويجدون 
هو جتربة حياتي فاأنا كنت مطلقة ولدي ابنتان 
�سنوات من طالقي   5 بعد  ثاين  برجل  وتزوجت 
واالجتماعية  املادية  ظرويف  ب�سبب  االول 

وزوجي الثاين اي�سًا مطلق ولديه ابنتان(.
تتابع ام دنيا راوية حكايتها: )يف بداية زواجي 
اهانة  الي  ابنتاي  تتعر�ص  مل  االوىل  وال�سنني 
او جتريح لكن بعد هذه ال�سنوات راأيت امللل يف 
الرغم من  عينيه عندما كان يدخل املنزل على 
م�ستلزمات  توفري  يف  عالقة  اي  له  تكن  مل  انه 
بناتي وبعد مرور فرتة راأيت ابنتي خارج منزيل 
وانا ال ا�ستطيع ان افعل �سي ووجدت نف�سي بني 
خيارين اما الزوج واما فلذة كبدي مع العلم اين 
امل�ساكل  بداأت  حينها  ومن  طفلتني  منه  اجنبت 

ومل اذق طعم الراحة اىل ان تزوجن بناتي(.
ان  حاولت  فقد  عاما(   25 �ص  )ن  املعلمة  اما 
انها  وهو  بقرارها  واالأهل  املجتمع  تر�سي 
االلهي  االختبار  لهذا  ا�سرية  نف�سها  من  جعلت 
اآخر واجعله يتحكم  اتزوج برجل  لن  انا  بقولها 
باأطفايل ويجرح م�ساعرهم وت�سيف: )انا ف�سلت 
العمل والوظيفة يف �سبيل تربية اطفايل وتاأمني 
يدم  مل  زواجي  ان  من  الرغم  على  م�ستقبلهم 
اجعل  لن  ولكنني  ولدي طفلني  �سنوات   3 �سوى 
طفلي يفقدانني اي�سًا وبالرغم من انني �سحيت 
من  اتخل�ص  مل  انني  اإال  اطفايل  الأجل  ب�سبابي 
ذهبت  اينما  تالحقني  فاالأقاويل  النا�ص  كالم 
يكف  كي  افعل  ماذا  نف�سي  ا�ساأل  مرة  وكل 

املجتمع ظلمه يل ونظرته امل�سوؤمة للمراأة(؟
ابو عمار يف العقد اخلام�ص من عمره يوؤيد زواج 
الب�سيطة  حقوقها  من  )حق  النه:   الثاين  املراأة 
اما  والقانون  اال�سالمي  الدين  ما�رسعه  وهذا 
الن  اطالقًا  لها  اهتم  ال  فانا  املجتمع  تقاليد 
حرية  اي  يعطيها  وال  املراأة  ين�سف  ال  اكرثها 
لعبة  منها  جعلت  االعراف  وهذه  الرجل  بعك�ص 
من  اتعجب  وانا  يريد  كيفما  الرجل  بها  يتحكم 
هذه  منهج  على  ي�سريون  مازالوا  الذين  النا�ص 
التقاليد وكاأنهم عميان اليب�رسون امامهم وان 
حياتها  �رسيك  تختار  ان  حقها  من  القهرمانه 
ومن يعيلها النها �سعيفة ورقيقة وبحاجة اىل 
ال�سيدة  الدنيا(.  احلماية من ظلم املجتمع وغدر 
اأم اأزهر يف اخلام�سة واالربعني من عمرها تقول: 
)لي�ست من تقاليدنا ان تتزوج املراأة مرة ثانية 
وخ�سو�سًا بالريف لكن اذا ارادت ان تتزوج فان 
عليها ان تتزوج برجل من اقارب زوجها حتى ال 
يعي�ص اطفالها بعيداً عن اهلهم وان ال يعي�سوا مع 
الغرباء وهذه اي�سًا جتربتي عندما تويف زوجي 

مقتبل  يف  الزلت  وانا  وايران  العراق  حرب  يف 
اخو  زوجوين  ان  اال  البيت  مالزمة  بقيت  العمر 

زوجي(.
يوؤكد  عمره  من  الثالث  العقد  يف  حممود  ال�سيد 
عفتها  على  للحفاظ  املراأة  زواج  �رسورة  على 
يف  فاعال  عن�رسا  لتكون  �سخ�سيتها  واكمال 
املجتمع وي�سيف: ) كما ان الزواج الثاين يكفل 
فالن�سبة  الزواج  قبل  من  ال�سعبة  املعي�سة  امور 
الثاين  املراأة  بزواج  ر�سائه  وعدم  املجتمع  اىل 
التي  املعاناة  اىل  يعود  ذلك  �سبب  فباعتقادي 
ان  حيث  الدكتاتوري  النظام  اأبان  واجهها 
االم  دور  تلعب  املراأة  من  جعلت  اال�سباب  هذه 
لرتبيه  والتفرغ  االجتماعية  احلياة  يف  واالب 
بالكثري  حدا  مما  احلياة  م�ساق  وحتمل  االوالد 
الثانية  للمرة  الزواج  عن  يعزفن  ان  الن�ساء  من 
وا�سبحت هذه الظاهرة �سبه غريبة يف املجتمع 

الكثري  ان  بالرغم من  االرملة  املراأة  وخ�سو�سًا 
منهن يف مرحلة ال�سباب(.

)اذا تزوجت املراأة برجل اخر فهذا ال يعني انها 
تنكث العهد مع الزوج( هذه وجهة نظر املهند�سة 
املراأة  ان  قولها  مو�سحة  ر30عامًا(  )ف 
زوجها  ن�سيان  ت�ستطيع  ال  االنوثية  بطبيعتها 
ولكن  اطفال  لديها  كان  اذا  وخ�سو�سًا  الراحل 
ماتدفع  غالبًا  واالقت�سادية  االجتماعية  احلالة 
انها  او  اآخر  برجل  االقرتان  اىل  منهن  بالكثري 
املراأة  الن  اهلها  على  ثقيل  عبء  بانها  اح�ست 
ال�سعب  من  يكون  اهلها  بيت  من  خرجت  اذا 
املجتمع  لدى  املعلوم  ثانية.ومن  اليه  الرجوع 
ككل ان املراأة هي من يحتاج اىل الرعاية واحلب 
وانا  الرجل  من  اكرث  اال�رسي  والدفء  واحلنان 
احلقيقة  هذه  املجتمع  اليتقبل  ملاذا  ا�ستغرب 

وان يرتك املراأة ت�سري يف �سبيل حالها.

اأمها  العمر، تزوجت  مرمي وهي فتاة يف مقتبل 
الظروف  وبكل  )باعتقادي  تقول:  الثانية  للمرة 
الزواج  اىل  تنظر  ال  ان  املراأة  على  واحلاالت 
من  جملة  ت�سع  ان  عليها  بل  حل  بانه  الثاين 
هذه  على  تقدم  ان  قبل  والتوقعات  احل�سابات 
اخلطوة املهمة والتي غالبًا ماجتد بع�ص الن�ساء 
انف�سهن امام مفرتق �سديد ال�سيق ليجرها نحو 
تكون  قد  حياة  يف  اال�ستمرار  او  ثانية  الطالق 

غري �سعيدة وهذا مايح�سل للعديد منهن(.
حول  �سد(  او  )مع  االآراء  كانت  مهما  وختامًا: 
زواج املراأة الثاين يجب على املجتمع والقائمني 
عليه ان يعطوا املراأة هذا احلق النه مهم ب�سفتها 
الن�سف االبرز من اجل�سد املجتمعي ومن حقها 
اىل  والدين  القانون  مادام  حريتها  متار�ص  ان 
قوال  االجتماعي  للعرف  بقي  فهل  جانبها 

حينئذ؟

اإن  اإال  "قّلة ُهم من ي�ستطيع دفع فدية،  وت�سيف  
حدث  لو  فيما  االأموال  ميلكون  ال  االأهايل  اغلب 

الأحد اأبنائهم ذلك".
تلك  وقع  من  واثق  �سجى  خففت  جهتها  من 
العمليات االإجرامية، وا�سفة ما يحدث هي حاالت 
حيث  العامل،  دول  خمتلف  يف  ترتكب  جدا،  قليلة 
تقول، "هناك مبالغة وت�سخيم لالأمر، اإنها حاالت 
على  تعمل  االأمنية  واالأجهزة  جدا،  وقليلة  فردية 

مكافحتها بنجاح".
ت�سبب  االإ�ساعات  انت�سار  اإن  "اعتقد  وت�سيف 
بحالة من الفزع واالإرباك لدى االأهايل، وخماوف 
العمليات  تلك  اأطفالهم ملثل  م�ستمرة من تعر�ص 

االإجرامية".
اأ�سبحت  بغداد  يف  االأطفال  خطف  وعمليات 
ظاهرة مرعبة جدا بالن�سبة ل�سكان بغداد ب�سورة 
اأطفال  لديهن  ممن  خ�سو�سا  ولالأمهات،  عامة 

يرتادون املدار�ص.
وقوع  اىل  فل�سطني  �سارع  منطقة  خمتار  واأ�سار 
الع�رسات من حاالت اخلطف اإال اإن االأجهزة االأمنية 
من  العديد  على  القب�ص  اإلقاء  بدورها  ا�ستطاعت 
حيث  املختطفني  الرهائن  حترير  بعد  الع�سابات 
يقول، "مت القب�ص على الكثري من هذه الع�سابات 
ومت اإحالتهم اىل املحاكم املخت�سة"، ونوه اأي�سا، 

100 حالة خطف". اأكرث من  "حدثت 
اإن   "، �سعيد  مروة  االجتماعية  الباحثة  وترى 
يعي�سها  التي  واالجتماعية  النف�سية  االأو�ساع 
ت�سكل مع�سلة خطرية  بعد حتريرهم،  املختطفني 
تاأثريات  �سيما  خطف،  عملية  باأهميتها  توازي 
فرتة  تكتنف  التي  الرعب  اأو  اخلوف  حالة 

االختطاف.
املختطف  على  االختطاف  فرتة  "ترتك  وتقول 
فرتة  اىل  ت�ستمر  واجتماعية  نف�سيته  ب�سمات 
طويلة وغري حمددة، ف�سال فقدان الثقة باالآخرين 

خ�سو�سا للفتيات".
تداعيات  من  املختطفات  اغلب  تعاين   ، وت�سيف 
لتكون  له،   تعر�سن  عما  الناجتة  االجتماعية 
واالأعراف  التقاليد  اأمام  النف�ص  مو�سع دفاع عن 
اإن  تدور  التي  اال�ستفهام  وعالمات  االجتماعية 

كانت قد فقدت عفتها اأو �رسفها.
يف حني دفع اأبو حممد ثالثني األف دوالر لع�سابة 
املا�سي  ال�سهر  �سنوات(   9( ابنه ع�سام  اختطفت 
وهو يف طريقة اإىل املدر�سة. وبعد مفاو�سات مع 

يقول:  ع�سام.  اطالق  مت  التلفون،  عرب  اخلاطفني 
واأطراف  املفاو�سات  عرب  تخلي�سه  "ا�ستطعنا 
و�سيطة، ومل ن�ساأ ابالغ ال�رسطة باالأمر الأن تدخلها 

يف اللحظة غري املنا�سبة كان يعني موت ابني".
يف  اخلاطفون  يطليها  التي  الفدية  تبلغ  قد 
الغالب بني ع�رسين األف ومئة األف دوالر، بح�سب 
الدفع،  اأ�رسة املخطوف وقدرتهها على  اإمكانيات 
اذ يعرف اخلاطفون يف الغالب احلالة االقت�سادية 
الأ�رسة ال�سحية. ويوؤكد ح�سن اأن الظاهرة حتولت 
اإىل ظاهرة جمتمعية،  باالرهاب  مرتبط  فعل  من 
الغر�ص منها ك�سب االموال عرب ابتزاز االأ�رس لدفع 

الفدية.
"ي�سعى الكثري من اجلماعات االجرامية   ويتابع: 
ثالثة،  اأو  ملرتني  خطف  بعمليات  القيام  اإىل 
توقفت عن  املطلوب  املال  اإذا ح�سلت على  حتى 
ر�سمية  حما�رس  من  م�ستمدة  حقائق  وهذه  ذلك، 
اأن الظاهرة  ووقائع يومية".  لكن ح�سن ال ينفي 
ما زالت واحدة من حلقات االرهاب، حيث ت�سعى 
جماعات م�سلحة، ال �سيما يف املناطق امل�سطربة 
لتمويل  بغداد،  واأطراف يف  واملو�سل  ديايل  مثل 

عملياتها عن طريق اختطاف االطفال.
يدعو ح�سن اإىل توخي احلذر، "الأنه كفيل باإحباط 
اأن التجارب  الكثري من عمليات اخلطف، ال �سيما 

والوقائع ت�سري اإىل اأن اغلب اجلماعات التي تقوم 
بعمليات اخلطف لي�ست حمرتفة، يقوم عنا�رسها 
بعملياتهم ب�سورة ارجتالية وم�ستعجلة، من دون 

تخطيط جيد".
يقول الباحث االجتماعي وليد الوائلي اأن ما يزيد 
االعالم  و�سائل  عرب  تناقلها  اال�ساعة  انت�سار  من 
انه  موؤكدا  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  وعرب 
يف  اختطاف  حاالت  عن  اخبار   10 نحو  اح�سى 
في�سبوك، كانت واحدة منها فقط حقيقية، وجرت 

بالفعل.
تكرار  االجرامية  اجلماعات  بع�ص  ت�ستغل  فيما 
اختطاف  ق�س�ص  فتختلق  االختطاف،  م�سل�سل 
على  واحل�سول  االبتزاز  بدافع  ا  اي�سً كاذبة 
االموال. فمنذ اأن تلقى منذر ال�ساوي )تاجر اأقم�سة 
( ات�سااًل هاتفًيا يخربه بوجوب دفع فدية مقابل 
�سنوات،   9 العمر  من  البالغ  ابنه  �رساح  اطالق 
يف  يعي�ص  كاذب،  ات�سال  انه  بعد  ما  يف  وتبني 
دوامة من اخلوف امل�ستمر من اأن تلجاأ الع�سابات 

اإىل اختطاف ابنه بالفعل.
قدرها  فدية  يطلب  ات�سااًل  تلقى  ال�ساوي  وكان 
خم�سون األف دوالر، عليه اأن ي�سددها قبل الثانية 
ع�رس ظهًرا. وحني توجه اإىل املدر�سة، وجد ابنه يف 
ن�سيت  والقلق،  االرتباك  "ل�سدة  اآمًنا. قال:  الف�سل 

اأخبار  "انت�سار  يتابع:  بال�رسطة".  االت�سال  حتى 
عمليات االختطاف، واإن كانت غري �سحيحة، تثري 

الذعر بني ال�سكان".
و يف احيان كثرية تقوم الن�ساء يف هذه الع�سابات 
مبهمة التعذيب ناهيك عن اجبار االطفال تناول 
قتله  او  االدمان  ت�سبب  التي  املخدرة  احلبوب 

بوح�سية اذا ما ف�سلت عملية امل�ساومة .
اربعة  من  عامة  ب�سورة  الع�سابات  هذه  تتكون 
الذي  امل�ستدرج  ،املخدر،  ،املراقب  ال�سائق  افراد 
امراة  يكون  ما  وغالبًا  ال�سحية  باأ�ستدراج  يقوم 
فهي  الع�سابات  هذه  يف  الفت  ح�سور  فللمراأة 
احيانًا كثرية تكون  الن�سف ويف  ت�سكل  بالغالب 
�سابط  يل  حتدث   .. اخلاليا  هذه  يف  القائدة  هي 
ال�سجن وهي  ال�سجون عن احدى نزيالت  يف احد 
)اميان موحان( 38 �سنة تقود اميان خلية خلطف 
 700 ب�سعر  جمهولة  جلهات  وبيعهم  االطفال 
دوالر قال« فاجئنا موقف القوات االمريكية التي 
العام  ال�سجن وبادرت الطالق �رساحها يف  زارت 
�سكان  يد  على  الفور  على  قتلت  ولكنها   2007

احلي الذي ت�سكنه.« 
بهذه  املراأة  ا�سبحت  كيف  ولالفت  الغريب 
ان  يفرت�ص  الذي  الرقيق  الكائن  وهي  الوح�سية 
يكون مفعما باحلياة والعاطفة كونها االم ومنبع 

كاأن  مر�سية  تكون  رمبا  الدوافع  ان  قيل  احلياة 
للجرمية  يدفعها  عقلي  مر�ص  حتت  واقعة  تكون 
يف  الن�ساء  فاأغلب  كالعمر  �سخ�سية  دوافع  او 
االنقياد  �سهالت  بال�سن  �سغريات  اخلاليا  هذه 
واجلهل والفقر والن�سوء يف بيئة �رس�سة وغريها...
منها  نقائ�ص  عدة  من  ي�ستكني  ن�ساء  هكذا  فمثل 
وجدانية ومادية واخالقية فهي غري �سوية ولكنها 
�سعيفة نف�سيًا اكرث مما هي مري�سة نف�سيًا وا�سري 
يعملن  الع�سابات  بهذه  يعملن  من  اغلب  ان  اىل 

باأعمال م�سبوهة اي�سًا.
اأي�سا  اخلطف  من  الر�سع  االأطفال  ينجو  ومل  هذا 
ابن  م�ست�سفى  من  خطف  املا�سي  العام  ففي 
التي  الغرف  احد  من  الوالدة  حديث  طفل  البلدي 
التي كانت تعافى من حالة  والدته  بها مع  كان 
لتق�سي  امل�ست�سفى  مدير  اىل  ف�سارعت  الوالدة 
امل�ست�سفى  والتقيت مدير  تفا�سيل  اخلرب ومعرفة 
الذي عدها حالة غريبة مل ت�سهدها امل�ست�سفى منذ 
20 عاما ورف�ص التحدث عن تفا�سيل الق�سة كي 
هذا  اثر  على  و  النه  التحقيق  جمرى  على  اليوؤثر 
داخل  وجيزة  فرتة  بعد  فتاة  على  قب�ص  احلادث 
امل�ست�سفى حتاول �رسقة طفل وحتدث يل امل�سوؤول 
قال  الع�سابة  هذه  عن  امل�ست�سفى  يف  االمني 
خالتها  مع  تعمل  وهي  �سنة   17 الفتاة  ام�سكنا 
التي تدير اخللية مع رجلني اخرين واكدت الفتاة 
انهم �رسقوا طفال فيما م�سى من امل�ست�سفى كما 
وا�سار اىل ان الفتاة مع خالتها يعمالن بالدعارة 

اي�سًا وحتى االن م�سري الطفل جمهول .
مركز  ا�سدره  تقرير  وبح�سب  العراق  يعد  حيث 
جتارة االع�ساء الب�رسية يف كاليفورنيا ان العراق 
كالهند يقع على راأ�ص قائمة املتاجرة باالع�ساء 
امر مرتبط بعمليات اخلطف وهذه  الب�رسية وهذا 
العمليات تتم على ايدي ع�سابات جتار االع�ساء 
العراقية يف عهد  املخابرات  وذكر يل �سابط يف 
النظام ال�سابق عن حادثة بلغ بها احد الل�سو�ص 
عن امراأة قادت هذا الل�ص لل�سطو على احد املنازل 
الغزالية و�سعقه منظر املنزل  الفخمة يف منطقة 
امتالأ بغرف كاملعتقالت حجز بها ع�رسات  الذي 
االطفال فبعد تقدمي البالغ حا�رسنا املنزل حينه 
مبنت�سف  �سابة  فدخلت  متلب�سني  اجلناة  لنم�سك 
لبنانية وتبني  بلهجة  �ساب يتحدث  الع�رسين مع 
انها �سبكة كاملة خلطف االطفال وبيع اع�سائهم 
وكانت العمليات تتم مب�ست�سفى اخليال حيث كان 
احد االطباء هناك متورط مع هذه الع�سابة وعلى 

اثر هذه احلادثة اغلقت امل�ست�سفى باملا�سي .

بين مشاكل الزوج ومحاوالت إرضاء المجتمع واألهل
الزواج الثاني للمرأة... 

جرائم خطف األطفال في بغداد تحٍد أمني إلثارة الرعب في المجتمع
على شاكلة عصابة »الموس« و »الفطور«... 
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عادت من جديد جرائم 
اخلطف والقتل يف بغداد 

التي باتت ت�سبب القلق 
وت�سغل بال الأمهات يف 

بغداد خا�سة بعد اجلرائم 
املروعة التي نفذت بحق 

طفلني يف منطقة بغداد 
اجلديدة.

املو�س" وهي  "ع�سابة 
ا�سهر ع�سابات خطف 
الأطفال والتي لزلت 

القوات الأمنية تالحقها 
ومن الغريب ان هذه 
الع�سابة مل ت�ستهدف 

الأطفال للح�سول على فدية 
وامنا لغر�س اخر مل يعرفه 

احد حتى هذه احلظة.
تقول زينب �ستار، القاطنة 

يف احد اأحياء �سارع 
فل�سطني، "الكثري من 

الأمهات يف املنطقة ي�ستكن 
القلق وم�ساعر الرعب من 
تعر�س الأطفال للخطف، 

بعد تكرار تلك حالت 
اخلطف".
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