السٌاسة االجتماعٌة وظاهرة اإلرهاب داخل المجتمع العراقً
تحلٌل سوسٌولوجً
أ.م .د نبيل عمران موسى الخالدي
كلية اآلداب /جامعة القادسية
تاريخ استالم البحث5115/11/-1-:

تاريخ قبول النشر 5115/15/55 -:

الخالصة :

تتبمور مشكمة البحث في محاولة الكشؼ عف نواحي القصور في السياسة االجتماعية التي ىيأت

لتنامي ظاىرة االرىاب .وتتمثؿ أىمية البحث ىذا مف خالؿ تأكيده أىمية وضوح الحاجة إلى سياسة
اجتماعية جديدة تتطمبيا عمى األقؿ ضرورات مواجية االثار السمبية التي يتركيا اإلرىاب في المجتمع

العراقي .وتيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ :تقييـ أبعاد السياسة االجتماعية المرتبطة بطبيعة التحديات التي
تواجو المجتمع العراقي ،والعوامؿ الدافعة لتنامي ظاىرة اإلرىاب .وتحاوؿ ىذه الدراسة اقتراح سياسة

اجتماعية لمواجية حالة اإلرىاب في العراؽ .ولتحقيؽ ىذا انطمقت تساؤالت الدراسة في محددات ىي :ما

مدى تطابؽ السياسات االجتماعية المبذولة مف لدف الدولة ضمف مواجية ظاىرة االرىاب في العراؽ؟
وىؿ حددت الدولة السياسات الفعالة التي ستحد مف ظاىرة اإلرىاب؟

اما عف نوع الدراسة ومنيجيا فيذه الدراسة اجتماعية وصفية تحميمية ،واستعممت منيج المسح

االجتماعي عف طريؽ العينة ،وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى عينة قصدية تكونت مف ( )041شخصاً مف
خبراء في السياسة ومف أعضاء السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة

مف االستنتاجات وىي أف اإلرىاب ظاىرة عالمية ناتجة عف التطرؼ الذي ال يكاد يخمو منو مجتمع مف
المجت معات المعاصرة ،وىو العدواف الذي يمارسو أفراد أو جماعات أو دوؿ عمى اإلنساف (دينو ودمو
وعقمو ومالو وعرضو) ويشمؿ صنوؼ التخويؼ واألذى والتيديد والقتؿ بغير حؽ ،وكؿ فعؿ مف أفعاؿ

العنؼ أو التيديد ،وتوصمت الدراسة إلى يجب أف تتخذ الحكومة إجراءات قوية وحازمة لتجفيؼ منابع
اإلرىاب وكشؼ الحواضف السياسية واإلعالمية التي تمعب دو ار رئيساً ومحوريا في نجاح العصابات

اإلرىابية مف تنفيذ مخططاتو .وضرورة اجراء االصالحات الضرورية االقتصادية واالجتماعية في نفوس
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الجميور ،ليشارؾ بايجابية مع اجيزة العدالة الجنائية في مواجية االرىاب كشركاء في صياغة وتنفيذ

وادارة برامج السياسات االجتماعية.

المقدمة

يمثؿ انتشار اإلرىاب في أي مجتمع كاف أزمة اجتماعية كبرى .ذلؾ أف األمف عمى مستوياتو

الفردية واالجتماعية والعالمية المختمفة مف أىـ غايات اإلنساف ومف أبرز حقوقو في الحياة فيو شرط لبقاء
المجتمع وتطوره وتنميتو ومف دونو ال يمكف لممرء أف يحيا حياة تتيسر فييا سبؿ التقدـ والرفاه المختمفة.

لقد خمؽ اإلنساف ليعيش في أمف وسالـ عمى ىذه األرض ،وحينما يصبح ىذا الحؽ ميدداً

بالزواؿ تفقد الحياة قيمتيا ومعناىا بؿ تتحوؿ إلى شقاء وعذاب وعائؽ يقؼ في طريؽ نمو الحياة السميمة،
لذا يشكؿ اإلرىاب عائقاً لمتنمية البشرية عمى مستويات عدة (األمني والصحي واالقتصادي والتعميمي و..

ما إلى ذلؾ) لذلؾ تسعى المجتمعات البشرية المختمفة إلى تفادي اإلرىاب بعد أف شيدت أحداثاً متالحقة
مف الجرائـ اإلرىابية المروعة سواء في الغرب أـ في الشرؽ.

ولما كاف المجتمع العراقي يشيد منذ احتاللو عاـ ( )3112جرائـ إرىابية لـ يسبؽ ليا مثيؿ

تنوعت وسائؿ تنفيذىا ومارست شتى أنواع العنؼ وأشدىا تأثي اًر في األرواح والممتمكات وتركت آثا اًر
واضحة في مختمؼ جوانب الحياة ومؤسسات المجتمع المختمفة ،برزت معيا الحاجة إلى قياـ العديد مف

الدراسات التي ينبغي أف تعالج مشكمة اإلرىاب وآثاره المتنوعة .األمر الذي يدعو لالنتباه والبحث الدائـ
عف مصادر اإلرىاب ومواجية األسباب المييأة لتناميو ،وتجفيؼ تمؾ المصادر بوضع إستراتيجية مدروسة

وشاممة لمسياسة االجتماعية ،وال شؾ أف المتغيرات الدولية المعاصرة سوؼ تفرض مراجعة لمعظـ
السياسات االجتماعية في العراؽ ،وقد أدت ىذه التغيرات إلى أف يتوجو العراؽ نحو تحديد التحديات التي

تواجيو عمى إثر ىذه الظروؼ التي ىي نتاج بعض القصور في السياسة االجتماعية ،وأف يعمؿ عمى

مواجيتيا عمى أسس عممية جديدة ،وىي ليا عالقة بالتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية
المختمفة التي مر بيا المجتمع العراقي ،واف أىـ التحديات التي عانى منيا ويتيدد بيا في أي وقت ومكاف

ظاىرة اإلرىاب ،وىو أزمة اجتماعية أو خمؿ في منظومة السياسات بأبعادىا المختمفة .وتتناوؿ ىذه

الدراسة واقع السياسات االجتماعية المبذولة مف لدف الدولة العراقية لمواجية ظاىرة اإلرىاب ،وىؿ تعد
نابعة مف إرادة وطنية تيدؼ لحماية األفراد وضماف حقوقيـ ،ويمثؿ البحث الذي بيف أيدينا جيداً متواضعاً

في ىذا السياؽ.
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المبحث األول
اإلطار التصوري لمدراسة

أوالً :إشكالية الدراسة

يواجو المجتمع العراقي اليوـ اإلرىاب الذي أدى إلى انعداـ األمف وتعميؽ الصراع االثني

والطائفي فيو ،كما وسع رقعة الفقر والحرماف .كؿ ىذا مع استمرار لغياب الدولة التي دمرتيا الحرب

وغياب الخدمات االجتماعية وتفاقـ مشكمة البطالة.

لقد تزايدت العمميات اإلرىابية في اآلونة األخيرة وتنوعت صورىا واتخذت أشكاالً شديدة الخطورة

مؤدية إلى إشاعة الرعب والخوؼ وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ معينة .فالسياسات االجتماعية في ىذه المرحمة ليا
دور حاسـ ،فإما أف تؤدي إلى استقرار بنية المجتمع والدولة ،واما أف تؤدي إلى توتر سياسي واجتماعي
ويعد وضع
يفضي إلى تصاعد العمميات اإلرىابية عمى تنفيذ مخططات وأىداؼ السياسات الخارجيةُ .
سياسة اجتماعية متكاممة وتنفيذىا عمى مستوى المجتمع ككؿ في أنيا تحقؽ األمف والسالـ بكؿ أبعاده
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ،وتساعد عمى مواجية األخطار في المجتمع .إف السياسات

االجتماعية بمجموعيا عند تطبيقيا ،إما أف تنجح ،أو تفشؿ في تحقيؽ األمف االجتماعي .وىذا مقياس

فعاليتيا .فقد ازدادت مؤخ اًر أىمية األمف االجتماعي موازنة بالعقود السابقة نتيجة الختالؿ المجتمع
ولألوضاع األمنية المتردية النتشار اإلرىاب وتنظيـ داعش اإلرىابي ،وتتبمور مشكمة البحث في محاولة
الكشؼ عف نواحي القصور في السياسة االجتماعية التي ىيأت لتنامي ظاىرة اإلرىاب.

ثانياً :أىمية الدراسة

تتمثؿ أىمية البحث ىذا مف خالؿ تأكيده أىمية وضوح الحاجة إلى سياسة اجتماعية جديدة

تتطمبيا عمى األقؿ ضرورات مواجية اآلثار السمبية التي يتركيا اإلرىاب في المجتمع العراقي ،ألف الفيـ
الصحيح لسياسات اإلصالح في مجتمعنا العراقي أمر الزـ ،فيناؾ تأثيرات وتداعيات مباشرة ليذه

السياسات عمى الحد مف ظاىرة اإلرىاب ،وعمى الرغـ مف اف ىذا الموضوع يمثؿ بعدا أساسياً في الحياة
االجتماعية ،إال اف اإلسيامات السوسيولوجية في ىذا المضمار ما زالت متواضعة .ومف خالؿ إثارة ىذه

القضايا واخضاعيا لمبحث العممي ،فإنيا تمكف مف وضع الحقائؽ أماـ المسؤوليف التنفيذييف لمراجعة
سياسات الحد مف ظاىرة اإلرىاب والوقوؼ عمى أبرز العوامؿ في نمو الظاىرة ،ومف ثـ فإف ىذا البحث

يأتي كمساىمة سوسيولوجية في موضوع سوسيولوجيا السياسات االجتماعية وظاىرة اإلرىاب في المجتمع

العراقي .ومف ىنا تجيء أىمية فيـ التبعات االجتماعية ،لمتقميؿ مف حجـ التداعيات السمبية الناجمة عف

تطبيؽ ىذه السياسات .وىو يستقرئ وجيات نظر مجموعة مف الخبراء في السياسة لمتقميؿ مف آثار
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اإلرىاب ،وذلؾ بوضع سياسات لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسؾ وبناء الثقة واالستقرار االجتماعي

والسياسي.

ثالثاً :أىداؼ الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى:

 -0تقييـ أبعاد السياسة االجتماعية المرتبطة بطبيعة التحديات التي تواجو المجتمع العراقي ،وعالقتيا
بتنامي ظاىرة اإلرىاب.

 -3اقتراح سياسة اجتماعية لمواجية حالة اإلرىاب في العراؽ.
رابعاً :تساؤالت الدراسة

انطمقت الدراسة مف تساؤليف ،ىما:

 -0ما مدى تطابؽ السياسات االجتماعية المبذولة مف لدف الدولة ضمف مواجية ظاىرة اإلرىاب في
العراؽ ؟

 -3ىؿ حددت الدولة السياسات الفعالة التي ستحد مف ظاىرة اإلرىاب ؟
خامساً :تحديد مفاىيـ الدراسة
 -1السياسة االجتماعية:

ينظر إلى السياسة االجتماعية بعدىا خططاً ومشروعات وأنشطة لمواجية الخمؿ في العالقات

االجتماعية كصور عدـ المساواة أو التيميش االجتماعي لفئات معينة ،أو شبكة أماف اجتماعي يمكف مف
خالليا تحقيؽ حد مف السالـ االجتماعي والعيش في حد أدنى مف الرفاه ،بحيث تتقمص المشكالت

االجتماعية إلى أدنى حد(.)0

وتضع المجموعة العربية لإلسكوا –في تقريرىا -عف السياسة االجتماعية في البمداف العربية

تعريفا لمفيوـ السياسة االجتماعية بأنيا "السياسات االجتماعية ىي أفعاؿ ىادفة ومخططة ومنظمة ،كما

أنيا -أيضاً -تدخالت ،وتدابير ،وتنظيمات ،وتشريعات...الخ"(.)3

وتعرؼ السياسات االجتماعية بوصفيا أط اًر مرجعية ومبادئ توجييية تتبناىا الحكومة لبناء

العالقة بيف الدولة والمواطف ،وتعني وجود عقد اجتماعي يحدد حقوؽ وواجبات كؿ طرؼ .وعميو فإف

السياسات االجتماعية ترسي المبادئ التي يجب عمى الدولة ومواطنييا االلتزاـ بيا(.)2

إجرائياً تعرؼ السياسة االجتماعية بأنيا الخطط الحكومية التي تيدؼ إلى تحقيؽ الرفاىية االجتماعية

والى رفع قدرات البشر ونوعية حياتيـ.
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 -5مفيوـ اإلرىاب:
ورد في قاموس األكاديمية الفرنسية تفسير لكممة اإلرىاب عمى الشكؿ التالي "رعب خوؼ شديد

اضطراب عنيؼ تحدثو في النفس صوره شر حاضر أو خطر قريب"( .)4واصطالحاً يعني "أي استعماؿ

لمعنؼ أو التيديد باستعمالو تحديدا لغايات سياسية"(.)5

إما قاموس أكسفورد ( (Oxfordفيعرفو بأنو "استعماؿ العنؼ أو التيديد باستخداـ العنؼ

خصوصاً لتحقيؽ أىداؼ سياسية ،إما اإلرىابي فيو الشخص الذي يستخدـ العنؼ المتحصؿ مف الرعب
مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية(.)6

ويعرؼ اإلرىاب بأنو محاولة األفراد أو الجماعات فرض رأي أو فكرة أو مذىب ديني أو موقؼ

مف قضية مف القضايا بالقوة واألساليب العنيفة ،بدالً مف المجوء إلى الحوار والوسائؿ الحضارية التي

خمقيا اإلنساف عبر كفاح طويؿ مف اجؿ حقوقو(.)7

ويرى ىاردماف بأف اإلرىاب يمثؿ منيجاً أو نظرية كامنة ،تيدؼ مف خاللو مجموعة منظمة أو

حزب لتحقيؽ أىداؼ معمنة بأستعماؿ العنؼ(.)8

وتتفؽ معظـ الحدود السابقة عمى أف اإلرىاب عنؼ سياسي يمارسو األفراد أو األقمية ،يتخذ صو اًر

متعددة كاالغتياؿ ،ووضع المتفجرات وذلؾ بيدؼ استغالؿ إقميـ معيف أو قمب نظاـ سياسي ،أو مقاومة

مظاىر معينة في سياسة الدولة .واإلرىابي ىو مف يستعمؿ اإلرىاب أو يشارؾ في أعمالو.

واجرائياً فأننا نعرؼ اإلرىاب بوصفو االستعماؿ غير المشروع لمعنؼ أو التيديد باستعمالو وذلؾ

نتيجة لظروؼ اجتماعية محيطة بالمجتمع وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مصالح سياسية غير مشروعة أو غير
محددة عمى األقؿ.

المبحث الثاني
الدولة والجيات المشاركة في صنع السياسات االجتماعية وأىدافيا

أوالً :مسؤولية الدولة عف السياسات االجتماعية

لمدولة دور أساسي في رسـ وتخطيط وتنفيذ السياسات االجتماعية ،يجب اف يكوف ىناؾ سياسة

اجتماعية واضحة المعالـ بعد ىا تحديدا وتنظيما التجاىات المنيج الذي ترتضيو الدولة لتوجيو العمؿ

االجتماعي بيا في شتى المجاالت والمجتمعات وفؽ األىداؼ التي تسعى إلييا تحقيقا آلماؿ شعبيا في

العدالة االجتماعية وفي مستوى أفضؿ لمحياة وىذه السياسة يجب اف ترتكز عمى أيديولوجية الدولة فيي

التي تحدد أنماط العمؿ الوطني وغاياتو وترسـ اإلطار العاـ لحركة المجتمع في شتى نواحي الحياة.
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والسياسة االجتماعية ىي الضماف الوحيد لمسيطرة عمى ىذه الحركة في جانبيا االجتماعي وتوجيييا

لتسير في اتجاه اليدؼ المرسوـ ولمواجية احتياجات التطوير وفؽ أسس ثابتة ومنيج واضح .إذ تعد

السياسة االجتماعية جزءاً مف السياسة العامة لمحكومة التي تعد أعمى سمطة في الدولة ،والسياسات
االجتماعي ة عمميات اتخاذ ق اررات مف البدائؿ المتاحة في المجتمع وتتعمؽ ىذه الق اررات بتحديد األىداؼ

التي يسعى المجتمع لموصوؿ إلييا مف خالؿ حقبة زمنية محددة ،وترتبط تمؾ السياسات بايديولوجية
المجتمع واالتجاىات السائدة فيو ،وتنبع مف الثقافة السائدة في المجتمع والتي تتصؿ مباشرة بالديف الذي

يؤمف بو ىذا المجتمع.

عميو ،يجب أف تيدؼ ىذه السياسات إلى معالجة الخمؿ في النظاـ االقتصادي لتحقيؽ العدالة

االجتماعية .وذلؾ مف خالؿ إعادة توزيع الثروة ،والحفاظ عمى حد أدنى مف الدخؿ ومستوى المعيشة،

ومساعدة الفئات والمناطؽ المحرومة ،وانشاء شبكة لألمف االجتماعي ،والحكـ الصالح .وتشير التغيرات

العالمية التي أثرت في معظـ بمداف العالـ إلى أىمية التغير في وظائؼ الدولة وسياساتيا االجتماعية

لمعالجة آثار ىذه التغيرات.

إف السياسة االجتماعية تصدر عمى ىيأة أىداؼ ومبادئ تقرر حقوقاً لسكاف المجتمع يمكف

تحقيقيا في صورة خطط وبرامج ومشروعات يتـ تنفيذىا في إطار تدابير واجراءات متعددة ،بمعنى أنيا
اختيارات مقصودة بيف بدائؿ متاحة ،وفي ضوء ذلؾ ينبغي أف تتحدد السياسة االجتماعية عف طريؽ

سمطة تمتمؾ المسؤولية وتمتمؾ القدرة لتحقيؽ ذلؾ ،مستندة إلى القوة السياسية المتمثمة بالدولة التي

تستطيع الييمنة عمى عمميات اتخاذ الق اررات السياسية المؤثرة في حياة أفراد المجتمع بما في ذلؾ الق اررات

ذات العالقة برفاىية الناس(.)9

إف الدولة تعد الفاعؿ الرئيس في صنع السياسات العامة وممثؿ المجتمع في تقرير ىذه السياسات

ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ ،ومما الشؾ فيو ،فالسياسة االجتماعية تختمؼ وفقاً لتوجيات الدولة .وتمثؿ
عممية صياغة السياسة االجتماعية في العراؽ سمسمة متشابكة مف مجموعة مف الفاعميف كؿ حسب دوره،

فباإلشارة إلى دور رئيس الحكومة في العراؽ في صياغة السياسة االجتماعية ،يمكف القوؿ إنو يتولى
السمطة التنفيذية ،ومسؤوليتو عف السياسة العامة لمدولة ،أي إف رئيس الوزراء ىو محور النظاـ السياسي
كمو ،ويتمتع بسمطات دستورية وفعمية واسعة .ويعد مجمس الوزراء ىو المساىـ الرئيس في عممية صياغة

السياسة االجتماعية ،إذ يمثؿ مجمس الوزراء مشتركاً مع رئيسو السمطة التنفيذية ،والتي مف أىـ مياميا
وضع السياسة العامة لمدولة ،واإلشراؼ عمى تنفيذىا.
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ويعد العراؽ أشد حاجة إلى ىذه السياسة مف الدوؿ األخرى إذ ىو في تطوير يحتاج إلى تعبئة

كؿ الجيود والطاقات واالمكانيات لمواجية عوامؿ تخمفو ومحاولة المحاؽ بالدوؿ التي سبقتو في طريؽ
مواجية اإلرىاب والتنظيمات اإلرىابية مثؿ داعش والفساد في مؤسسات الدولة وىدر الماؿ العاـ..الخ.
ثانياً :الجيات المشاركة في صنع السياسة االجتماعية

 -1مجمس النواب :يمعب مجمس النواب (البرلماف) دو اًر كبي اًر في صياغة السياسة االجتماعية ،إذ يمتد
دور البرلماف إلى أكثر مف مجرد سف القوانيف واقرار السياسة العامة لمدولة والموازنة العامة ،إذ يمتمؾ

البرلماف حؽ مراقبة السمطة التنفيذية مراقبة تامة ،وذلؾ مف خالؿ وظائؼ البرلماف ،ويمارس البرلماف

سمطتو التشريعية مف خالؿ سف القوانيف باالشتراؾ مع السمطة التنفيذية ،فقد جاء في المادة ( )60يختص
مجمس النواب بتشريع القوانيف االتحادية ،وكذلؾ الرقابة عمى أداء السمطة التنفيذية.،وكذلؾ تتمثؿ سمطة

البرلماف المالية في الموافقة عمى الموازنة العامة لمدولة ،والحساب الختامي إلى مجمس النواب إلق ارره.
وتنظيـ عممية المصادقة عمى المعاىدات واالتفاقيات الدولية(.)01

 -5المؤسسات الحكومية :إف نجاح السياسة االجتماعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياؽ المؤسسي الذي
يسود المجتمع بمؤسساتو الحكومية وغير الحكومية ،وبطبيعة المناخ السائد بيذه المؤسسات ،بمعنى إلى

أي حد يقترب ىذا المناخ مف الحرية والديمقراطية والشفافية والمشاركة والالمركزية .فكمما اقتربنا مف ىذا
المناخ كاف المناخ مساعداً عمى نجاح فاعمية السياسة االجتماعية ،والعكس صحيح بالطبع.

وفي اآلونة األخيرة ظيرت العديد مف الظواىر السمبية في المجتمع ،منيا العنؼ واإلرىاب والطائفية،

مما يشكؿ تيديداً لممجتمع ،وييدر الجيود التي تبذليا السياسات االجتماعية في شتى المجاالت كافة.
ومما الشؾ فيو أف سياؽ المجتمع العراقي المفعـ بالعديد مف األزمات والمشكالت السابؽ اإلشارة إلييا

يحد مف نجاح وفاعمية السياسات االجتماعية إف لـ يكف ييدميا مف األساس ،لذلؾ يجب الوضع في

االعتبار ىذه األزمات ،ومحاولة حميا ،أو الحد مف آثارىا؛ حتى يتمكف المجتمع مف مواصمة مسيرتو ،ألف
ظواىر مثؿ العنؼ واإلرىاب والطائفية قد أسيمت في تراجع االستقرار والتماسؾ االجتماعي.

 -2الشعب :إف أفضؿ السياسات االجتماعية ىو بمشاركة الشعب بمواطنيو (بمختمؼ شرائحيـ
االجتماعية) في وضع السياسة االجتماعية وتحديد أىدافيا لكونيـ أصحاب المصمحة الحقيقية في
تطوير واقعيـ االجتماعي مع األطراؼ المختمفة ،فحينما يشارؾ الشعب بأدائو وخبراتو وبجيوده في

تنفيذ برامج السياسة االجتماعية لمدولة ومراقبة ىذه التنفيذ ،فإنو يمكف تطبيقيا منيجيا وترجمتيا إلى
خطط وبرامج ومشروعات.
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ويتمثؿ دور الشعب حيث تكفؿ الحرية الحؽ لكؿ مواطف في أف يعمؿ ما تبيحو تمؾ السياسات .وىذا

ما تتيحو الديمقراطية بأف تكوف الكممة األخيرة في توجيو ىذه السياسة أو تعديؿ مسارىا لمشعب نفسو
توكيد لسيادتو بما يجعميا أكثر صدقا في التعبير عف احتياجاتو ،وتحرص الحكومات الحديثة عمى بناء

عقد اجتماعي بينيا وبيف المواطنيف ،وفيو يتـ االتفاؽ بيف الجميع عمى الحقوؽ والواجبات مف اجؿ تحقيؽ

المصمحة المشتركة ،ويعبر المواطنوف عف دعميـ لمحكومة مف خالؿ بذؿ الجيود التي تحقؽ خير البالد،

وتكتسب الحكومة الشرعية مف خالؿ حماية حقوؽ الشعب ،وصنع سياسات عامة تعود بالفائدة عمى
الجميع .ولـ يعد ينظر إلى السياسة االجتماعية عمى أنيا مجرد خدمات اجتماعية ،كالتعميـ والصحة
والتشغيؿ واإلسكاف واألمف االجتماعي ،بؿ اتسع التصور ليشمؿ إعادة التوزيع والحماية والعدؿ

االجتماعي.

ولذلؾ كاف مف الضروري أف تعمؿ السياسة االجتماعية عمى دفع السكاف إلى مركز عممية صنع

السياسة ،ليس مف خالؿ توافر الرفاىية االجتماعي المتبقي ليـ ،وانما مف خالؿ جعؿ حاجاتيـ وأصواتيـ
تشكؿ التيار الرئيس عبر القطاعات المختمفة ،وما يسيـ في تخفيؼ االستقرار والتماسؾ االجتماعي،

وتعزيز رأس الماؿ البشري.

 -4اإلعالم :توافر وتكامؿ أجيزة اإلعالـ ووسائؿ االتصاؿ جميعيا لنشر الوعي التخطيطي بيف قطاعات
الشعب المختمفة ،مع مشاركة األجيزة الحكومية والشعبية كافة في اقتراح ومناقشة برامج ومشروعات

الخطة إذ تصبح صالحة لمتنفيذ ومقبولة مف أفراد المجتمع كافة( .)00وعمى اإلعالـ أف يؤدي دوره الميـ
في التوعية بمخاطر اإلرىاب إذ يعمؿ اإلعالـ عمى تشكيؿ ثقافة المتمقي ،ويتأثر بالثقافة السائدة ،لذلؾ

يعد مف أىـ وسائؿ ترسيخ التغيرات االيجابية في حياة المواجية ،فيناؾ مسؤولية كبيرة لإلعالـ في تنمية
التفكير الواقعي والتبصير بمخاطر السموكيات غير القانونية بصفة عامة ،ولإلعالـ دور في الحد أو عدـ

التأجيج الطائفي أو نشر الرعب أو االنحياز لفئة معينة ،وأيضا في توضيح مخاطر اإلرىاب عمى الحياة
االجتماعية ،والعمؿ عمى تأسيس رأي عاـ يدعـ الجيود والخطوات في ىذا االتجاه.
ثالثاً :أىداؼ السياسات االجتماعية

يجب اف تضع الدولة أىداؼ سياستيا في ضوء التحديات الداخمية التي تواجو كؿ دولة عمى حدة،

ويمكف أف تتمخص فيما يمي:

 -0إف اليدؼ األساسي لمسياسة االجتماعية ىو كبح الفقر واإلقصاء االجتماعي ،وخفض التوترات

االجتماعية ،وتحسيف أوضاع المواطنيف بمعزؿ عف خمفياتيـ االجتماعية واالقتصادية والسياسية

وخصائصيـ الديموغرافية والجغرافية والعرقية.
مجلة القادسٌة للعلوم اإلنسانٌة
التاسع عشر :العدد 2011/1م

132

المجلد

السٌاسة االجتماعٌة وظاهرة اإلرهاب

أ.م .د نبٌل عمران موسى الخالدي
داخل المجتمع العراقً

 -3إعادة توزيع الثروة ،وذلؾ بتحقيؽ قدر مف العدالة االجتماعية في تقديـ الخدمات وفي توزيع الموارد،

ومف ثـ تحقيؽ التماسؾ االجتماعي والمحافظة عمى النسيج الكمي لممجتمع في حالة مف التوازف ،والتقميؿ

مف مظاىر التوتر وصور القمؽ االجتماعي.

 -2الحفاظ عمى حد أدنى مف الدخؿ ومستوى المعيشة ،بحيث ال يتردى المجتمع إلى حالة مف الفقر،

وبحيث تقؿ الفروؽ بيف الطبقات االجتماعية ،وتتجو السياسات االجتماعية نحو الفئات األشد حرماناً،

ونحو الفئات التي تعيش ظروفاً خاصة ،كالمسنيف ،والعاجزيف عف العمؿ ،واألرامؿ ،والمطمقات ،وغيرىـ

مف الفئات الخاصة.

 -4مساعدة الفئات المحرومة والمناطؽ المحرومة ،وىنا تتجو السياسات االجتماعية نحو الريؼ وفقراء

المدينة ،وتدعـ االسر التي تعوؿ عدداً كبي اًر مف األطفاؿ ،والعناية بمشكالت المجتمعات الصناعية،
ومشكالت الشباب العاطميف ،وغير ذلؾ مف المشكالت(.)03

 -5إنشاء شبكة لألمف االجتماعي ،مف خالؿ أنشطة الجمعيات االىمية ،والمؤسسات الدينية ،والخدمات
الحكومية ،بحيث تتكاتؼ كؿ الجيود مف أجؿ تحقيؽ قدر مف األمف االجتماعي.

 -6الحكـ الصالح ،فالسياسات االجتماعية ال تندمج و ال تؤتي ثمارىا المرجوة إال في إطار حكـ صالح،
وفي كؿ مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية ،وال يتحقؽ الحكـ الصالح اال بتعاوف خالؽ بيف األطراؼ

الفاعميف جميعيـ في الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية(.)02
رابعاً :األجيزة التي تتولى تنفيذ السياسة االجتماعية

فيما يمي بعض المؤسسات االجتماعية التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ السياسة االجتماعية:

 -1األسرة :وليا دور في تماسؾ المجتمع والمحافظة عمى أعضائو لمعمؿ والتعامؿ االجتماعي وتسعى
لتحقيؽ مسؤولية متبادلة فعالة نحو رفاىية كؿ فرد.

 -5المؤسسة الدينية :لمنظاـ الديني األثر الكبير عمى الحياة االجتماعية لممجتمع ويعد االتجاه
االجتماعي لمديف ىو الرباط القوي الذي يربط الديف بالمجتمع.

 -3المؤسسة التعميمية :وتتولى مساعدة أبناء الجيؿ عمى اكتشاؼ المعرفة وصواب الرأي وامدادىـ بما
يحتاجوف إليو مف معمومات ومساعدتيـ عمى معرفتيا ومساعدة عمى التفكير في الوصوؿ لمنتائج.

 -4المؤسسة السياسية :وتعني بضبط سموؾ األفراد في حياتيـ االجتماعية ويحدد العالقة بينيـ ويحمي
الضعيؼ مف القوى ويعمؿ عمى حماية المجتمع مف أي اعتداء.

 -5المؤسسة االقتصادية :ويقصد بيا النظاـ االقتصادي الذي يتولى باألساليب الفنية إلنتاج والتوزيع
والتسويؽ واالستيالؾ.
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المبحث الثالث
اإلرىاب تطوره ودوافعو وآثاره

أوالً :ظاىرة اإلرىاب في العراؽ

إ ف اإلرىاب في صورتو المعاصرة ال يرتبط بمكاف معيف ،فإنو كذلؾ ال يرتبط بزمف معيف ،فقد

استعمؿ اإلرىاب في األزمنة المختمفة عمى مر العصور واف اختمفت بواعثو ودوافعو في الماضي عف
الوقت الراىف ،فقد عرؼ المجتمع ظاىرة اإلرىاب منذ أمد بعيد ،وتطورت مع تطور المجتمع ومع

العالقات االجتماعية المختمفة ،إال انو لـ يكف لو الخطورة نفسيا التي يتمتع بيا اليوـ.

لقد ظيرت في العالـ موجات عدة مف اإلرىاب ،وكانت كميا بغيضة ومؤلمة ،ولكف الموجة الراىنة

مف اإلرىاب ،والتي يستعمؿ الديف فييا استعماالً سياسياً ،ربما تكوف أبغض ىذه الموجات وأشدىا ألماً.
والعالـ ُيذىؿ كؿ يوـ أماـ بشاعة القتؿ ،واإلسراؼ فيو ،باسـ الديف ،ويشعر كؿ إنساف –مف كؿ الديانات
والبمداف– ب أف ما يقوـ بو ىؤالء اإلرىابيوف ال عالقة لو بالديف ،وأنو يرتبط بمؤامرة كبيرة عمى بالدنا ،فيذه
شعوبنا تسعى إلى السالـ واألمف والطمأنينة ،وتسعى إلى أف يتأسس العالـ عمى التوازف والعدؿ والمساواة

والعيش الكريـ لكؿ البشر ،ولكف في المقابؿ يظير ىؤالء اإلرىابيوف ،ومف و ارئيـ ،الذيف يريدوف ليذه

البمداف الخوؼ وعدـ االطمئناف ،والفرقة واالنقساـ ،بؿ يريدوف أف ُيدخموىا في نفؽ مظمـ ال عودة منو
أبداً(.)04
وفي العراؽ كانت -وال زالت -اليجمات االنتحارية ىي أخطر اليجمات عمى اإلطالؽ وأكثرىا

دموية وتأثي ار نفسيا ،مثمما كانت اليجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة مؤذية ومربكة ،وتجعؿ
الطرقات غير أمنة عمى الدواـ أو مثيرة لمقمؽ عمى األقؿ ،وحدثت تطورات مثيرة لمقمؽ مف جراء دخوؿ

(العبوات الالصقة) ،فقد تسببت في إشاعة قمؽ مركب واحداث خسائر نوعية.

إف عدـ فاعمية أجيزة األمف (الشرطة والجيش) ،والغياب شبو التاـ لمجيود االستخباراتية ،وعدـ

كفاية السيطرة العسكرية لمدولة العراقية ،شكمت أجواء مناسبة لمتنظيمات المتطرفة إلعادة لمممة أوضاعيـ
واستقطاب مزيد مف الشباب العاطميف عف العمؿ .فبدأت األحاديث تنتشر عف مقاومة ،وعمالء وىجمات.

وبالنسبة لظاىرة االنتحارييف فأنو لـ تحدث عمميات انتحارية سابقاً في العراؽ إال في حاالت نادرة ،ولـ

تصؿ ظاىرة االنتحارييف إلى نفوس العراقييف وعقوليـ ،وكؿ الذيف قاموا بيذه العمميات االنتحارية خالؿ

السنوات الثالث األولى كانوا مف غير العراقييف ،ومعظـ الذيف نفذوا عمميات انتحارية تتممذوا في مدارس

دينية متشددة ،ومف متمقي عمميات الشحف الديني المتشدد.
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أما العراقيوف ،فبدأت العدوى تصؿ إلييـ مع مرور الوقت ،نتيجة اإلحباط ،والضغوط النفسية

والمحاضرات وعمميات اإلغواء والتحريض والتوجيو في المناطؽ التي سيطر عمييا تنظيـ القاعدة أو بقيت
سيطرة الدولة بعيدة عنيا ،واستيدفت العمميات االنتحارية أىدافا ميمة وخطيرة غير محددة ،منيا استيداؼ

القيادات السياسية العميا ،ويدؿ ىذه األعماؿ عمى سرعة دخوؿ وتغمغؿ تنظيـ القاعدة إلى العراؽ ووصولو

إلى مناطؽ خارج مفيوـ الحاضنات االجتماعية(.)05

ثانياً :دوافع السموؾ اإلرىابي

ىناؾ العديد مف األسباب التي تحمؿ اإلنساف عمى الوقوع في التطرؼ واإلرىاب ،فاإلرىاب ليس

فعالً منعزالً ولكنو ثمرة تضافر عوامؿ عدة ومتشابكة ومتنوعة تحركو ،برغـ أنو ليس مف المؤكد اف كؿ
ىذه العوامؿ حتما ستؤدي إلى اإلرىاب.

إف اإلرىاب ظاىرة إجرامية أو سموؾ منحرؼ عف قواعد السموؾ االجتماعي السائدة في المجتمع،

وكونو سموكاً يصدر مف إنساف يعيش في بيئة اجتماعية معينة ووسط اجتماعي معيف ،ومف ثـ فيو سموؾ
اجتماعي منحرؼ .وعمى ذلؾ فإف تفسير اإلرىاب ينطبؽ عميو ما يقاؿ عف تفسير الظاىرة اإلجرامية

بصفة عامة ،ومع كوف اإلرىاب يشكؿ ظاىرة إجرامية واجتماعية إال انو يعد صورة خاصة ومميزة مف
العنؼ ،بؿ انو يتميز عف صور العنؼ السياسي األخرى ،وىو يندرج تحت صورة خاصة مف اإلجراـ(.)06

ومع ذلؾ يبقى اإلرىاب ظاىرة إجرامية ليا خصوصيتيا بيف غيرىا مف الظواىر االجتماعية

األخرى ،وذلؾ لكونيا تحتاج إلى قدر مف الذكاء في التخطيط ،فالقائميف عمى التخطيط لمعمميات اإلرىابية
يبنوف خططيـ في ظؿ حساب دقيؽ لممواقؼ والنتائج ورؤية ألبعاد كؿ عممية ال يقدرىا إال مف كاف عمى
قدر مف الذكاء ،فذكاء الفرد إذا لـ يحسف استغاللو فيما ىو مفيد قد ينجح البعض في تسخير ىذا الذكاء

لخدمة إغراض إجرامية أو إرىابية ومف ثـ يصبح عامال مييئاً الرتكاب جرائـ اإلرىاب(.)07

ويمكف تفسير اإلرىاب عمى انو نوع مف التعبير عف السخط عمى المجتمع نتيجة لمظمـ الواقع

عمى مف يقوـ بو (كما يتصور ىو أي الشخص اإلرىابي) ،والجميع مسؤوؿ عف ىذا الظمـ الواقع عميو

ومف ثـ فالجميع يستحؽ العقاب ،فالشاب الذي يعيش في مجتمع تغيب فيو الثقافة الوطنية الشاممة
والثوابت الرمزية الموحدة ،ويسوده االضطياد السياسي والتيميش االجتماعي واإلىماؿ العرقي واالستعباد

الطائفي وتضعؼ فيو القيـ ،فإف ىذا الشاب يعاني مف فراغ روحي ،وتمزؽ فكري ،وقمؽ اجتماعي عمى

مستقبمو ،مما يؤدي إلى اإلحباط وفقداف األمؿ ويولد الشعور بالعداوة والكراىية والرغبة في االنتقاـ(.)08
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ومف الناحية الدينية فأف الديف فكر وعقيدة ونظاـ .وكؿ عقيدة يكوف ليا مؤيدوف ومناىضوف،

فكمما زاد عدد المؤيديف زادت العقيدة (قوة ورسوخاً) والعكس صحيح .فالحالة الدينية مرتبطة بحاالت الفقر

والقير والضياع والتيميش والتبعية العامة التي يشعر بيا الشباب ،وليس حالة مستقمة عف االيماف أو

التديف أو الشعائر والعبادات ،ففي ظؿ كؿ ىذا يمكف التأثير في ىؤالء الشباب وتجنيدىـ ،وتكويف ثقافتيـ
مف مجموعة تفسيرات خارجة عمى الديف تستند إلى تفسير مشوه يقدمو بعض الذيف يتصدوف لمدعوة

االسالمية مف أعمى المنابر عمى أنو الديف الصحيح(.)09

وكذلؾ يرتبط اإلرىاب االجتماعي بالوضع االقتصادي فيو يقوـ عمى التفاوت بيف فئات المجتمع

فئة تسعى إلقامة المساواة بيف أفراد المجتمع وفئة تحاوؿ االحتفاظ بالمزايا والمكاسب التي تتمتع بيا،

وارادة المساواة ىذه البد ليا أف تصطدـ بإرادة التفاوت ،والتغير االجتماعي عادةً يتـ أما بالتطور واما
بالثورة ،وكمما زادت إرادة التغيير والتي يدفع إلييا مجموعة مف األفراد أصبح مف الصعب عمى السمطة
الحاكمة والشعب القبوؿ باألمر الواقع ،ويمارس اإلرىاب االقتصادي عمى الصعيد الداخمي عندما تعمؿ

الدولة أو الفئة الحاكمة لصالح البرجوازية والطبقات المميزة أو لصالح الفئة التي تستند إلييا السمطة ،سواء
أكانت ىذه الفئة ىي األقمية أـ األكثرية .فالسمطة الحاكمة تضع في الوظائؼ الرئيسة والعامة األشخاص

الذيف ينتموف إلى انتماءاتيا السياسية نفسو أو ميوليا واتجاىاتيا السياسية .فتعمؿ ىذه البيروقراطية عمى

منح االمتيازات والتسييالت االقتصادية لمؤيدييا وتحرـ فئات الشعب األخرى خصوصاً المعارضة مف
موارد الدولة ،مما يسيـ في الخمؿ االقتصادي واالجتماعي بيف أفراد الشعب ويخمؽ الشعور لدى الفئة

المحرومة بتميز الفئة الحاكمة وبالكراىية لمطبقة المميزة والثرية.

وتعد البطالة إحدى أىـ الظواىر التي تمعب دو اًر كبي اًر في ارتكاب الجرائـ اإلرىابية إذ إنيا تخمؽ

وضعاً عقمياً ونفسياً لدى الشباب يؤدى بيـ إلى فراغ ذىني مما يسيؿ استقطابيـ مف جانب الجماعات

اإلرىابية فتقوـ باستغالليـ وبث أفكارىا المسمومة إلييـ وتجندىـ لخدمة أىدافيا سواء كانت سياسية أو
غيرىا(.)31

إف التغيرات األساسية في سموؾ فئات المجتمع بالنسبة لبعضيـ البعض أو بالنسبة لمسمطة تؤثر

في نشوء االضطرابات والصراعات الداخمية ،فالسمطة بنفسيا ىدؼ تسعى كؿ فئة مف اجؿ الوصوؿ إلييا
واالحتفاظ بيا ،السمطة ىي محور صراع الطبقات في الدولة .كؿ طرؼ يسعى إلى ضرب اآلخر

واخضاعو .فالمجموعة الحاكمة تعمؿ مف اجؿ االحتفاظ بالمكاسب واالمتيازات التي حصمت عمييا مف
خالؿ وجودىا في السمطة ،والمجموعة األخرى تحاوؿ تحدي األولى واجبارىا عمى التنازؿ والتخمي عف

المكاسب واالمتيازات فالييمنة السياسية أو اإلرىاب السياسي مف قبؿ المجموعة الحاكمة ،سواء كانت مف
مجلة القادسٌة للعلوم اإلنسانٌة
التاسع عشر :العدد 2011/1م

121

المجلد

السٌاسة االجتماعٌة وظاهرة اإلرهاب

أ.م .د نبٌل عمران موسى الخالدي
داخل المجتمع العراقً

األقمية أو األكثرية ،يضر بالعالقات االجتماعية ويثير الفرقة بيف أبناء المجموعتيف ،مما يدفع كؿ

مجموعة إلى اضطياد األخرى واستعماؿ العنؼ ضدىا(.)30

أما بالنسبة إلى الدوافع االنفصالية لإلرىاب فيذه تعود إلى دوافع أثنية وجغرافية وتطالب فئة

عرقية معينة تسكف منطقة جغرافية محددة باالنفصاؿ عف الدولة المركزية فربما تشعر ىذه الفئة بالميانة

واالضطياد مف قبؿ األكثرية العرقية الحاكمة .فتكثر الدعوات والمطالبة باالستقالؿ فتتخذ العنؼ طريقاً

لموصوؿ إلى غايتيا .فاألقمية في ىذه الحالة ال تشعر فعالً بالمواطنة الكاممة ،والدولة تتبع سياسة التفريؽ
بيف األجناس .ىذا ما يدعيو ويطالب بو األكراد في العراؽ.

وفي مجاؿ ظاىرة اإلرىاب نجد أف عقدة الشعور بالنقص قد تكوف وراء العديد مف العمميات

اإلرىابية ،سواء الفردية أـ الجماعية ،فعمى المستوى الفردي فإف اإلحساس بفقداف االنتماء والحاجة إلى

إشباع الرغبة في ىذا االنتماء مع الجيؿ بالخطوط والمناىج الموصمة إلى ىذا اإلشباع زيادة عمى الفراغ

السياسي والديني لمشباب ،فأف ذلؾ يؤدي إلى الشعور بالنقص في ىذه الجوانب ويحاوؿ الفرد تعويضو
ليخرج مف الجانب الميمش الذي يعيشو ،لذا يمجأ األفراد إلى العنؼ المسمح عندما تسمب حرياتيـ
الشخصية ويحرموف مف حقوقيـ السياسية والدينية ويتعرضوف الضطياد الدولة أو معاممتيـ معاممة قاسية

ويمارس ضدىـ عنؼ مسمح ويحرموف مف حؽ االستفادة مف ثروات المجتمع(.)33

لقد دخمت االيديولوجيات عمى خط التعصب إلى حد ما إلى دائرة الجيؿ .وبالرغـ مف أنيا

محدودة في فعميا وتبريرية في تفاعميا ألنيا تعتمد اإلقصاء والتيميش ،لذا فقد تـ تطوير الشخصية

اإلرىابية وذلؾ وفؽ مثمث جمع بيف معطيات االستبداد واليأس والغضب ،ىذا المثمث والذي يسمى بمثمث
المعنة الذي يجمع في رؤوسو بيف االستبداد عف طريؽ السمطة ويأس المواطف في اف تتحسف ظروفو

فعال.

إف تزايد االستبداد فعال وفاعمية مف دوف اف يقابمو ارتفاع في مستوى االنجاز وعمى الصعيد مفردات

يحوؿ اليأس إلى إحباط عندىا يتحوؿ إلى
الحياة اليومية التي يحكميا عامال األمف والرفاىية ،إنما َ
الغضب الذي ال يمبث أف يتحوؿ إلى عنؼ وبالتالي ينفجر بشكؿ إرىاب (.)32
وزيادة عمى ما سبؽ ،يأتي دور المؤسسة التعميمية نفسيا ،والمقصود بيا القائموف عمى العممية

التعميمية الذيف يتبنوف افكار وأيديولوجيات ويحاوؿ كؿ منيـ أف يمقنيا لمطالب الذيف يتأثروف فييا ،فيقوـ

عدىا أماكف
بنشر أفكار العنؼ واإلرىاب بيف صفوؼ الشباب المثقؼ والمتعمـ في المدارس والجامعات ،ب َ
مفضمة لنشر مثؿ ىذه األفكار ،ولسيولة التأثير في الشباب الذي يتميز بشدة الحماس ،كما اف نقص
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التعميـ أو الفشؿ الدراسي وعدـ اإللماـ بالقراءة والكتابة قد يدفع الشاب حتى لو لـ يكف يتناسب معيـ إلى
قبوؿ أي عمؿ لقاء أي أجر لعدـ اإلحساس باألماف نتيجة لنقص فرص العمؿ(.)34

واف تفسير اإلرىاب باالنتماء إلى أو وجود ساللة معينة بالذات ومحاولة اضطيادىا أو القضاء

عمييا مف خالؿ أعماؿ العنؼ قد يدفع إلى عمميات عنؼ وارىاب مضاد ضد األغمبية أيا كانت ىذه

الساللة أو الجنس ،ألف ذلؾ يفجر اإلرىاب العرقي( .)35في أحواؿ كثيرة تجعؿ المجتمع مشحوناً ومتوت اًر،

مما يجعؿ الواقع مميداً لصدور العنؼ عف أفراده وجماعاتو ،أو منخرطاً بعنؼ واسع النطاؽ ،وأوؿ
عد األفراد أف مرجعياتيـ
مظاىر إبقاء عناصر الفرقة ومظاىرىا بيف األفراد والجماعات ،وقمة التعاوف ،و َ
ىي جماعاتيـ وليست مؤسساتيـ الوطنية.
ثالثاً :اآلثار الناجمة عف األعماؿ اإلرىابية

إما آثار األعماؿ اإلرىابية فأنيا الشؾ تمتد إلى نواحي الحياة ومؤسسات المجتمع المختمفة .ويقدـ

لنا اإلرىاب في العراؽ مثاالً ناصعاً لذلؾ اإلرىاب الذي يستيدؼ الجوانب األساسية في حياة المجتمع
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية التي تمثؿ وجو التنمية في ذلؾ المجتمع ،فالتنمية تتـ في

سياؽ اجتماعي ،واإلرىاب بالتالي سموؾ تدميري موجو ضد الناس والمجتمع ،وىذا ما يحصؿ اليوـ في

العراؽ مف فقداف لألمف االجتماعي ،ومف تغير في أنماط الجرائـ وظيورىا وأنواع الجرائـ المستحدثة

وانتشارىا بسرعة فائقة بيف المجتمعات عمى الرغـ مف عدـ التييؤ البيئي الكامؿ مف قبؿ المجتمعات كافة
بظيور تمؾ الجرائـ فييا ،ومثاؿ ذلؾ جرائـ العنؼ واإلرىاب ،إلى غيره مف الجرائـ.

فعمى الصعيد السياسي يسعى اإلرىاب إلى إفشاؿ العممية السياسية في البمد وذلؾ بطرائؽ مختمفة

انتياء بإضعاؼ الدولة ومؤسساتيا عف االلتفات إلى مشاريع
بدءاً مف اغتياؿ الرموز السياسية الميمة و ً
اإلعمار والتنمية وتقديـ الخدمات المناسبة لإلنساف والمجتمع(.)36
وأما اقتصادياً فأف ىدؼ اإلرىاب ىو اإلجياز عمى ما تبقى مف البنى التحتية فتيديـ الطرؽ

والجسور وقتؿ العامميف والمتخصصيف وتفجير أنابيب النفط وتيديـ البنايات الحكومية كميا أساليب تيدؼ

إلى تيديـ اقتصاد البمد بؿ وتدميره .فاإلرىابيوف لف يترددوا في أف يمحقوا األذى باالقتصاد الوطني وبذلؾ
وركودا في قطاع ىاـ مثؿ النفط ،وصناعة النفط ىدؼ أساسي مف أىداؼ اإلرىابييف
تدىور
ًا
تزداد األمور
ً
في بمد مثؿ العراؽ.
ومف الناحية األمنية فأنو ال شؾ بأف الخطر اإلرىابي يستيدؼ بالدرجة األولى إحداث ىزة أمنية

مروعة في أي مجتمع مف المجتمعات ،وذلؾ عف طريؽ بعثرة عناصر االستقرار الحياتي في أي جزء مف

أجزائو ،ويظير ذلؾ بوضوح في األثر المترتب عمى الخطر اإلرىابي والمتمثؿ دائما في الرعب وبث
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الذعر في النفوس حتى ولو لـ يكف موجيا إلى ىدؼ بنفسو ،وذلؾ كمو بقصد زعزعة الثقة في حالة

االستقرار األمني المنشود(.)37

إما اجتماعياً فأف واحداً مف أىداؼ اإلرىاب الميمة ىو إشاعة الفوضى في المجتمع وتعريض أمنو

وسالمة أبنائو لمخطر( ،)38زيادة عمى عرقمة عمؿ المؤسسات االجتماعية الميمة كالمؤسسة التربوية

موضوع ىذا البحث ،فعمى الرغـ مف أف التأثير البالغ لألعماؿ اإلرىابية في عمؿ المؤسسة التربوية شيء

واضح ،غير أف الدراسات الجادة في ىذا المجاؿ والمجاالت األخرى ناقصة في مواجية اإلرىاب وافشاؿ

مخططاتو.

المبحث الرابع

اإلطار المنيجي واجراءات الدراسة الميدانية

أوالً -اإلطار المنيجي

يشمؿ ىذا المبحث عرضاً لإلجراءات المنيجية التي اُتبعت في الدراسة الميدانية ونتائجيا ،وكما يمي:

 -1نوع الدراسة ومنيجيا :تُ َع ُد ىذه الدراسة اجتماعية وصفية تحميمية وفقاً لألىداؼ األساسية ليا،
واستعمؿ الباحث منيج المسح االجتماعي عف طريؽ العينة إذ أنو يخدـ الدراسة الوصفية.

 -3عينة الدراسة :وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى عينة قصدية مف ( )041شخصاً ،وتكونت
مف خبراء في السياسة ومف أعضاء السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،تـ تطبيؽ استمارة البحث

الميداني عمييـ.

ثانياً -مجاالت الدراسة :فقد تَـ تحديد مجاالت الدارسة الحالية ،عمى الشكؿ التالي:
 -1المجال الجغرافي (المكاني) :تـ اختيار مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية ،والسبب في اختيار
مجتمع مدينة الديوانية ىو ندرة الدراسات في مجاؿ السياسات االجتماعية التي أجريت فييا.

 -5المجال البشري :تـ اختيار عينة مف مدينة الديوانية ضمت ( )041شخصاً يتوزعوف عمى منطقة
الدراسة.

تـ فييا توزيع استمارة
 -2المجال الزمني :بدأت الدراسة الميدانية مف  5/0لغاية  .)3105( 7/0و َ
االستبياف وجمع البيانات.
ثالثاً -إجراءات الدراسة الميدانية
ويوضحيا الباحث كما يمي:

 -1أداة الدراسة :أعدت أداة القياس بصيغة استبانة لتكوف المصدر الرئيس لجمع المعمومات المتعمقة
بموضوع الدراسة كأداة رئيسة في الدراسة .وتضمنت ( )06ستة عشر سؤاالً.
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 -5تطبيق االستبانة :قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى العينة السابؽ ذكرىا ووزع ( )054استبانة
بصورة مباشرة مف قبؿ الباحث لعينة الدراسة ،وتـ استبعاد ( )04استبانة لـ يتـ اإلجابة عمييا ،وبمغ

المجموع الكمي لعينة الدراسة ( )041شخصاً ،وقد أبدى الجميع تحمسيـ ألىمية الموضوع.

 -3تفريغ االستبيان :تمت عممية التفريغ وفؽ المعايير المحددة في أداة الدراسة ،ومف ثـ تـ إجراء
التحميالت اإلحصائية .وفيما يمي نتائج الدراسة وتفسيرىا.

المبحث الخامس
نتائج الدراسة اإلطار المنيجي واجراءات الدراسة الميدانية

أوالً :عرض البيانات األساسية لعينة الدراسة

تشمؿ الخصائص الديموجرافيا لمعينة (النوع ،العمر ،محؿ اإلقامة ،المينة ،الحالة التعميمية لممبحوث،

ممكية السكف) وسيتـ تناوليا تفصيالً في الجداوؿ ( )0و( )3و( )2أدناه:
جدول ( )1يعرض البيانات األساسية المتعمقة بفئات العمر والنوع االجتماعي لعينة البحث
فئات العمر

النوع

الذكور

التكرار

%

االناث

التكرار

%

35-31

35

41-35

43

3127

51-45

51

1423

8

 -55فأكثر

14

11

4

529

المجموع

119

7728

31

5525

المجموع

التكرار

%

5624

326

37

5528

5

57

4127

14

11

51

527

58
18

1529

141

111

يتضح مف الجدوؿ ( )0أف الذكور يشكموف ما نسبتو( )%7778مف إجمالي العينة ،و()%3373

مف أفراد العينة ىـ مف اإلناث .فيما قسمت الفئات العمرية لعينة البحث إلى أربع فئات بعد أف اتضح أف
أعمار أفراد العينة تتراوح بيف ( -21فأكثر مف  )55سنة ،ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أكبر عدد مف
أفراد العينة تركز في فئة السف الثانية ( 41-25سنة) والتي بمغت ما نسبتو( )%2177مف عينة الشباب

المياجر ،وأف أقؿ عدد مف أفراد العينة كاف ممف ىـ في الػ( 55سنة فأكثر) فقد بمغت ( )%01فقط مف
العينة.

جدول ( )5يعرض البيانات األساسية المتعمقة بمستوى السكن وممكيتو ألفراد عينة البحث
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مستوى
السكف
ممكية السكف
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منطقة شعبية

منطقة متوسطة

منطقة راقية

المجموع

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

14

11

58

4125

18

1529

91

6424

إيجار

1

127

13

923

11

725

54

1725

حكومي

-

-

11

728

4

528

15

1126

مع األىل

3

525

1

127

7

429

11

728

18

1529

83

5923

39

5728

141

111

ممك

المجموع

مستوى السكن :أوضحت إجابات المبحوثيف بأف ما نسبتو( )%3778مف العينة يسكنوف في مناطؽ راقية
في مدينة الديوانية ،بينما بمغ ما نسبتو( )%5972مف العينة بأنيـ يسكنوف في مناطؽ متوسطة في

مستواىا الحضاري ،وأف أقؿ نسبة مف إجابات المبحوثيف التي بمغت( ،)%0379أشارت بأنيا تسكف في
مناطؽ شعبية.

ممكية السكن :وحوؿ ممكية السكف الذي يشير إلى نمط السكف المتاح ألفراد عينة الدراسة ،يتضح مف
الجدوؿ أعاله توزيع أفراد العينة حسب نوعية السكف كاآلتي :أف أكبر نسبة مف أفراد العينة()%6474

يسكنوف في منزؿ يممكونو .يمييا نسبة مف يسكنوف في مساكف مؤجرة( ،)%0773بينما تتضاءؿ نسب مف
يسكنوف مع األىؿ وبمغت نسبتيـ(  ،)%778والذيف يسكنوف في سكف حكومي بمغ نسبتيـ(  )%0176مف

العينة وىي أقؿ نسبة أشرت مف قبؿ المبحوثيف.

جدول ( )3يعرض البيانات األساسية المتعمقة بمستوى التعميم والمينة ألفراد عينة البحث
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المينػة
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تعميـ إعدادي

تعميـ جامعي

فوؽ جامعي

المجموع

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

عضو حزب سياسي

11

725

8

527

-

-

18

1529

قاضي

-

-

51

1423

-

-

51

1423

عضو مجمس

-

-

53

1624

-

-

53

1624

إعالمي

5

326

11

721

-

-

15

1127

أستاذ جامعي

-

-

-

-

53

3728

53

3728

عضو مجمس نواب

-

-

11

729

-

-

11

729

15

1128

75

5124

53

3728

141
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محافظة

المجموع

حرص الباحث عمى أف تكوف عينة الدراسة ممثمة لمخبراء في السياسة مف أكاديمييف وأعضاء السمطة
التشريعية والتنفيذية والقضائية ،كمما كاف ذلؾ ممكناً ،فاختيرت عينة الدراسة (أعضاء أحزاب سياسية،

قاضي ،عضو مجمس محافظة ،إعالمي ،أستاذ جامعي ،عضو مجمس نواب) ،وبقراءة الجدوؿ السابؽ
تتكوف العينة مف ست فئات مينية ،فتشمؿ الفئة األولى التي حصمت عمى أعمى استجابات مف المبحوثيف

تمثمت في فئة األساتذة الجامعييف وىي أكبر فئة بعينة الدراسة بنسبة( )%2779مف إجمالي العينة .والفئة

الثانية تشمؿ أعضاء مجالس محافظة وبمغت( .)%0674والفئة الثالثة والفئة الرابعة قضاة وأعضاء مجمس
أعضاء في أحزاب
نواب وىي تمثؿ( )%0472و( ،)%779بينما أوضحت الفئة الخامسة وىي تضـ
ً
سياسية وبنسبة( )%0379مف العينة المدروسة ،أما الفئة السادسة فيي تضـ إعالمييف وبمغت نسبتيا
(.)%0177

الحالة التعميمية :وضح الجدوؿ السابؽ أف التعميـ الجامعي حاز أكبر نسبة مف أفراد العينة  % 5876في
تعميـ المبحوثيف ،تاله التعميـ فوؽ الجامعي بنسبة  ،% 2177في حيف كانت نسبة  %0177مف عينة

الدراسة كاف تعميميـ إعدادي ،مما سبؽ يالحظ ارتفاع نسبة التعميـ لدى المبحوثيف.
ثانياً :عرض ومناقشة البيانات

تـ استعماؿ التك اررات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة لمعرفة

اتجاىات إجابات أفراد العينة ،وكانت النتائج كما يمي:
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أ -مف خالؿ الجدوؿ ( )4بمغت قيمة الوسط الحسابي لمفقرتيف (ا )2751( )3 ،وىي أكبر مف قيمة

الوسط الفرضي والبالغ ( )2وىذا يعني بأف إجابات العينة في ىاتيف الفقرتيف تتجو نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً،
وبانحراؼ معياري ( .)1772أما الفقرات في ىذا الجدوؿ فقد كانت:

 -0اتجيت إجابات العينة لفقرة ( -0عمى النظاـ السياسي أف يقدـ الخدمات األساسية لمناس لكي تعمؿ
عمى التخفيؼ مف حدة عدـ االستقرار االجتماعي ويحد مف انتشار الظاىر اإلجرامية) نحو أتفؽ وأتفؽ

تماماً وبنسبة ( )%7571وىذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بمغ ( )4713وىي أكبر مف قيمة الوسط

الفرضي.

مما يشير إلى اتجاه عينة الدراسة نحو عمى النظاـ السياسي أف يقدـ الخدمات األساسية لمناس

لكي تعمؿ عمى التخفيؼ مف حدة عدـ االستقرار االجتماعي ويحد مف انتشار الظاىر اإلجرامية وبنسبة

 .%75إذ انعكست آثار اإلرىاب عمى وجوه الحياة االجتماعية المختمفة ،فال نكاد نجد مؤسسة مف
مؤسسات المجتمع إال وطالتيا آثار اإلرىاب ،خاصة واف المجتمع العراقي يمر بحالة مف عدـ االستقرار

بسبب التغيير السياسي التي صاحبتو كثير مف السمبيات التي أفرزت الفساد والبطالة والفقر والعنؼ ،وكؿ

ىذه العوامؿ تساعد عمى إنتاج اإلرىاب الذي يعمؿ عمى توقؼ عممية التنمية ،وبالتالي تمثؿ بيئة مناسبة

لعمؿ اإلرىاب.

 -3اتجيت إجابات العينة لفقرة ( -3تمعب الدولة دو اًر محورياً في رسـ السياسات وتنفيذىا ،فينبغي وضع

تشريعات جديدة لإلسياـ في زيادة فاعمية إجراءات مواجية الجرائـ اإلرىابية) نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة

( )%5473وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغ ( )3798وىي أصغر مف قيمة الوسط الفرضي ،وىذا

جاء ليؤكد ما جاء بالفقرة األولى مف أف الدولة تمعب دو اًر محورياً في رسـ السياسات وتنفيذىا ،وتدار
عممية تنفيذ السياسة االجتماعية مف خالليا وبنسبة .%5473

 -2ويالحظ التوجو لدى عينة الدراسة في إشراؾ الدولة في رسـ السياسات وتنفيذىا ووضع تشريعات
جديدة لإلسياـ في زيادة مواجية األعماؿ اإلرىابية ويعكسو الوسط الحسابي لمعبارات الواردة في جدوؿ

رقـ ( )4وقد بمغ ( )279وكاف االنحراؼ المعياري ( ،)1772ومف خالؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي
تراوحت بيف ( )0736-0732نستنتج مف ذلؾ بأف إجابات العينة كانت متجانسة.

جدول ( )4يبين وصف عام لمفقرات ( )5 ،1من االستبيان
اتفؽ

اتفؽ تماما

ال اتفؽ

غير

ال اتفؽ

متأكد

الفقرات
ت

%

ت
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21

0

43 4674 65

3

2072 42 5171 71

7
2

0379 08

8

577

4294

1215

0375 07 370

7

473

5289

1216

32915

1273

5

الوسط الحسابي

ب -ومف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )5بمغت قيمة الوسط الحسابي لمفقرات ( )2764وىي أكبر مف قيمة الوسط

الفرضي والبالغ ( )2وىذا يعني بأف إجابات العينة في ىذه الفقرات متجية نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً،
وبانح ارؼ معياري ( ،)1797أما فقرات ىذا المحور فقد كانت:

جدول ( )5يبين وصف عينة الدراسة لمفقرات ( )11،9،8،7،6،5،4،3حسب االستبيان
اتفؽ تماما

غير متأكد

اتفؽ

ال اتفؽ

ال اتفؽ
تماما

الفقرات

الوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
1218

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

2

015

757

08

037

6

47

2

370

6

672

4287

4

80

587

6

473

6

47

25

357

03

872

3257

1249

5

72

537

28

377

2

37

05

017

00

872

4214

1235

6

39

317

75

547

6
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05

017

05

017

5277

1237

7

52

277

39

317

40 -- --

397

07

037

3245

1254

8

55

297

40

397

31

047

31
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3265

1251

9

96

01

71

1
2
0
8
5

5

0
3
8

6
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3
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8
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4
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3
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0
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5

3

3264

الوسط الحسابي

1297

 -0اتجيت إجابات العينة لمفقرة الثالثة (اف كؿ سياسات الدولة البد اف تتكامؿ في إطار فكري واضح
وخطط عمؿ قادرة ع مى مواجية ثقافة العنؼ واإلرىاب كأحد مداخؿ تخطيط وتنفيذ السياسات االجتماعية)

نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%8775وىذا ما أكده الوسط الحسابي الذي بمغ ( )4748وىي أكبر مف
شعور بالطمأنينة
قيمة الوسط الفرضي .إذ إف األمف االجتماعى يتطمب إنشاء حالة يسود المجتمع فييا
اً

بالقدر الكافي إلزالة مخاوؼ أفراد المجتمع مف أية أخطار تتيدد مجتمعيـ سواء في نظمو السياسية أو
االجتماعية أو اإلقتصادية أو أية أخطار تيدد الفرد في نفسو أو عرضو أو مالو.

إف اإلحساس والشعور باألمف االجتماعى سوؼ يتحقؽ ،عندما يحيا اإلنساف في مجتمع نظيؼ وقادر

عمى التصدي ألي شكؿ مف أشكاؿ الجريمة واإلنحراؼ ،مجتمع خاؿ مف األمراض ،ينعـ باليدوء والسكوف
في الطرؽ واألماكف العامة والخاصة .كما يسود الشعور واالطمئناف واألماف ،عندما تكفؿ الجماعة
لممجني عميو إمكانية الحصوؿ عمى حقوقو الشخصية أو العينية ،أو التعويض العادؿ عنيا ممف قاموا
بالتعدي عمييا ،سواء أكاف ىؤالء المعتدوف مف أفراد المجتمع ،أـ مف األجانب الذيف يعيشوف في

المجتمعات األخرى المجاورة أو البعيدة.

 -3اتجيت إجابات العينة لمفقرة الرابعة (اف السياسات االجتماعية تيدؼ إلى تحصيف اإلنساف والمجتمع
مف المشكالت االجتماعية كمشكالت الجريمة واإلرىاب التي يتوقع اف تتزايد في ضوء التغيرات العولمية

الجديدة) نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%6375وىذا ما أكده الوسط الحسابي الذي قيمتو ( )2779وىي
أكبر مف قيمة الوسط الفرضي.

مما الشؾ فيو أف كممو األمف أصبحت تتردد كثي ار في حياتنا اليومية ولـ يعد معناىا يقتصر عمى

األمف السياسي والعسكري أو أمف الدولة ،بؿ أصبح يغطي مجاالت أخرى متعددة .فكثي اًر ما نتحدث عف
األمف االقتصادي واألمف الغذائي واألمف الصحي واألمف البيئي وأصبحت معظـ األمور المتصمة بسالمو

حياة اإلنساف ورفاىيتو ليا جانبيا األمني ،وزاد التطور التكنولوجي في مجاالت االتصاالت وثورة اإلعالـ
بعداً آخر لألمف يتصؿ بحياتو واليوية القومية والحفاظ عمييا مف االندثار والذوباف في الثقافات األخرى
والتطور التكنولوجي نفسو أحدث ثورة في األمف العسكري وزاد عميو ابعاداً جديدة بعد أف اصبحت حرب

المعمومات والشبكات واقعا ضعيفاً( .)39وقد ازدادت مؤخ اًر أىمية األمف االجتماعي مقارنة بالعقود السابقة
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نتيجة الختالؿ ميزاف القوى الدولي وسيطرة منظمة القطب الواحد عمى السياسات العالمية ،وبزوغ فجر

العولمة بجوانبيا ومترتباتيا وتحدياتيا كافة.

 -2اتجيت إجابات العينة لفقرة (اف نجاح السياسات االجتماعية البد واف يرتبط بعممية إصالح شاممة،

تكوف قادرة عمى تفكيؾ البنية االجتماعية واعادة تركيبيا بما يتيح توازناً وتكامالً في عممية اإلصالح

االجتماعي) نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%7973وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو

( )4714وىي أكبر مف قيمة الوسط الفرضي.

اف حزمة السياسات االجتماعية التي تقدميا الحكومة تعمؿ عمى إضفاء الشرعية السياسية عمى النظاـ

القائـ الذي يعمؿ عمى توافر الحاجات األساسية لمناس .ولذلؾ ال يمكف أماـ النظاـ السياسي اال اف يقدـ

الخدمات األساسية لمناس لكي تعمؿ –مف ناحية -عمى التخفيؼ مف حدة عدـ االستقرار االجتماعي،

ويحد مف انتشار الظواىر اإلجرامية ،ويعمؿ –مف الناحية األخرى -عمى كسب مشاعر الجماىير وتأييدىا

ومف ثـ يحقؽ الشرعية السياسية.

 -4اتجيت إجابات العينة لفقرة (اف نجاح السياسات االجتماعية يرتبط بقدرة أجيزة الدولة عمى تحقيؽ

التوازف االجتماعي ،وتطبيؽ معايير عامة عمى كؿ الناس ،والدفاع القوي عف مصالح المجموع في مقابؿ

المصالح الفئوية المحدودة) نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%6476وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي

قيمتو ( )3777وىي أصغر مف قيمة الوسط الفرضي.

ال يمكف أف يبقى مجتمع متيف البنية مزدىر النمو ومستقر األوضاع إذا لـ تتحقؽ لو سبؿ الطمأنينة

والرفاىية والتغمب عمى مشاكمو ،ولكي يحقؽ ىذه األىداؼ البد لو مف اإلحاطة بحاجاتو األساسية وسبؿ
تأمينيا والتغمب عمى موانعيا ومعوقاتيا ،فتحقيؽ األمف االجتماعي يفترض الوقوؼ عمى مقوماتو .ولما

كانت الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تحيط بالمجتمع في تطور مستمر ،فاف األمف
بمفيومو الشامؿ يكوف مظي ار لتطور ىذه الظروؼ سواء في الشكؿ الذي يتخذه أو الوظائؼ أو

االختصاصات التي تمقى عمى عاتؽ القائميف عميو .ويرتكز األمف االجتماعي في أحد جوانبو الجوىرية

عمى توفير ضمانات لحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ويضمف لألفراد األمف في ممتمكاتيـ وأفكارىـ،

ويعزز لدييـ الشعور باالنتماء.

 -5اتجيت إجابات العينة لفقرة (ينبغي عمى الدولة اف تدافع عف قيـ ضرورية لتنفيذ السياسات
االجتماعية كقيـ العدالة والحرية والمساواة واحتراـ االخر ونبذ الفرقة واالنقساـ ...الخ) نحو أتفؽ وأتفؽ

تماماً وبنسبة ( )%5872وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغت قيمتو ( )2743وىي أكبر مف قيمة

الوسط الفرضي.
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إف حفاظ المجتمع عمى مظاىر التفرؽ مف خالؿ التشظي االجتماعي وغمبة المظاىر العائمية

وا لعشائرية والطائفية والمذىبية واالقوامية وغيرىا ،يبقي الموجيات باتجاه العنؼ فاعمة .وتعد ىيمنة الدولة
عمى المجتمع ومنع قياـ مجتمع مدني أو حرمانو مف الدور الذي يمكف اف يمعبو ،ىو ما يؤسس لمعنؼ

الممتد .أيضاً قد يجد العنؼ جذوره في الصراع الممتد بيف القديـ والجديد ،ومف يمثؿ كؿ اتجاه منيما(.)21

 -6اتجيت إجابات العينة لفقرة (اذا كانت السياسات االجتماعية مف المياـ األصمية لمدولة فإف تنفيذىا
يتطمب شعو ار جمعيا بالمسؤولية االجتماعية تجاه السياسات االجتماعية واألىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا)

نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%6878وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغ ( )2765وىي أكبر مف

قيمة الوسط الفرضي.

آثار في تخريب النسيج االجتماعي ،وتدمير الشروط الساندة لمحياة إذ يسػػتغؿ اإلرىابيوف
إف لإلرىاب اً

األزمػػات لينشػػطوا خاليػػاىـ النائمػػة ويقػػدموا أنفسيـ كمنقذيف ومصمحيف ويبدؤوف بممارسة نشاطاتيـ
اإلرىابية مستغميف بذلؾ انشغاؿ أجيزة الدولػة باألزمػة وسػبؿ مجابيتيػا ولػذلؾ فػاف األبعػاد األمنيػة لألزمػة

تُ َع ُد مػػف التحػػديات الكبي ػرة التػػي تواجييػػا الدولػػة لحمايػػة مواطنييػػا ومؤسسػػاتيا إذ يجب أف تجند ليا
الطاقات البشرية والمالية كافة لمواجية األزمػات األمنيػة وتداعياتيا .زيادة عمى أف قضية األمف

االجتماعي ودور الدولة في تحقيقو أصبحت أكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي لتنوع المشكالت االجتماعية
والصراع االجتماعي وما يصاحبو مف ضرورة االىتماـ بالقضايا األمنية.

 -7اتجيت إجابات العينة لفقرة (دعـ مفيوـ المشاركة كوسيمة إلدماج المواطف في عممية اتخاذ الق اررات

الخاصة بالسياسات العامة وتطبيقيا وتقييميا) نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%8274وىذا ما أكده

الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو ( )4737وىي أكبر مف قيمة الوسط الفرضي.

إف ممارسة السمطة تستوجب مشاركة الجميع ،واذا لـ يحصؿ ذلؾ فعمى األقؿ مشاركة القسـ االكبر،

وعندما تنكر الفئة الحاكمة أو المييمنة عمى الفئات األخرى ىذه المشاركة ،وتمارس إرىابيا السياسي
ضدىا تصبح الوسائؿ السممية بعيدة المناؿ واستعماؿ العنؼ الخيار الوحيد لمتغيير .فالتغيير حقيقة واقعة

وعندما ترفض السمطة الحاكمة ىذه الحقيقة عف طريؽ الممارسة الديمقراطية ،يؤدي ىذا السموؾ في
النياية إلى استعماؿ العنؼ ضدىا وربما تصؿ إلى الحرب االىمية وانييار المجتمع.

 -8اتجيت إجابات العينة لفقرة (ينبغي صياغة سياسة أمنية وفؽ منظور جديد ،يستمزـ تبني فكر أمني

جديد لمواجية اإلرىاب) نحو أتفؽ وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%6375وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي
بمغ( )3770وىي أصغر مف قيمة الوسط الفرضي .ومف خالؿ قيـ االنحراؼ المعياري والذي تراوحت بيف

( )0754-0700نستنتج مف ذلؾ بأف إجابات العينة كانت متجانسة.
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إف انتشار الجرائـ واالعتداءات عمى األرواح واألعراض واألمواؿ أو انتشار األمراض واألوبئة ،أو

سادت الفوضى والضوضاء وعدـ اليدوء ،وعجز المجتمع ،المتمثؿ في صورة الدولة مثالً ،عف التصدي
لكؿ ىذا الخمؿ الداخمي الناتج عف االنحرافات الداخمية أو االعتداءات الخارجية ،فال يمكف القوؿ بأف الفرد

في مثؿ ىذا المجتمع يتمتع بأمف اجتماعي ،أي بحياة أمنة مطمئنة داخؿ المجتمع .وألف األمف مرتبط
بفكره السالـ وتحرر اإلنساف مف خطر العنؼ ودمار الحرب تولد ميؿ عند كثير مف الباحثيف إلى توسيع

تعريؼ األمف ليشمؿ الخالص مف عدد كبير مف التيديدات التي تقود إلى العنؼ مثؿ الفقر واإلرىاب

والتدىور البيئي(.)20

ت -مف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )4بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المحور ( )3763وىي أصغر مف قيمة
الوسط الفرضي والبالغ ( )2وىذا يعني بأف إجابات العينة في ىذا المحور متجية نحو ال أتفؽ وال أتفؽ
تماماً ،وبانحراؼ معياري ( ،)1761أما فقرات ىذا المحور فقد كانت:

جدول ( )6يبين وصف عام لمفقرات ( )16،15،14،13،15،11في االستبيان
اتفؽ

اتفؽ تماما

ال اتفؽ

غير متأكد

ال اتفؽ
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 -0اتجيت إجابات العينة لفقرة (تطوير سياسات اجتماعية ذات تأثير وفاعمية يتطمب إصالحاً لممؤسسات
القائمة) نحو ال أتفؽ وال أتفؽ تماماً وبنسبة ( )%6676وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو

( )3756وىي أصغر مف قيمة الوسط الفرضي.

 -3اتجيت إجابات العينة لفقرة (اىتماـ السياسة االجتماعية بالتأسيس والدعوة لحقوؽ اإلنساف) نحو أتفؽ
وأتفؽ تماماً وبنسبة ( )%8072وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو ( )2777وىي أكبر مف قيمة

الوسط الفرضي.
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إذ تعد السياسة االجتماعية ضرورية لمعالجة أسباب عدـ اإلنصاؼ بيف تكوينات المجتمع المختمفة،

وتكافؤ الفرص ،مما يؤدي إلى تعزيز التوافؽ والسمـ االجتماعي .إف سياسة اجتماعية واضحة عند التعامؿ

مع مشكمة بعينيا أمر ضروري لضبط إيقاع المجتمع(.)23

 -2اتجيت إجابات العينة لفقرة (السياسات االجتماعية التي تتبناىا الدولة يجب أف تنبع مف طبيعة
التحديات التي تواجو المجتمع في الظرؼ الحالي) نحو ال أتفؽ وال أتفؽ تماماً وبنسبة ( )%6373وىذا

ماأكده الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو ( )3767وىي أكبر مف قيمة الوسط الفرضي .فالسياسات
االجتماعية في ىذه المرحمة ليا دور حاسـ ،فإذا كنا فيما مضى نتعامؿ مع السياسات مف منطمؽ

أيديولوجي لو عالقة بالدرجة األولى بفيـ موضوع العدالة االجتماعية والموقؼ منيا ،فإف الوضع اآلف
تجاوز ذلؾ بكثير ،وأصبح ذا عالقة مباشرة باألمف الوطني بالمعنى المباشر(.)22

 -4اتجيت إجابات العينة لفقرة (دعوة النظاـ السياسي الدولي إلى الحزـ في الرد عمى المخالفات
واالنتياكات التي تتعرض ليا مواثيقو بعقوبات دولية شاممة ورادعة ضد مظاىر التسيب الدولي) نحو ال

أتفؽ وال أتفؽ تماماً وبنسبة ( )%7179وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو ( )3743وىي

أصغر مف قيمة الوسط الفرضي.

تعد السياسات االجتماعية أفعاؿ ىادفة ،فمكؿ سياسة اجتماعية ىدفاً أو أىدافاً إستراتيجية يخطط ليا

عبر أىداؼ تفضي إلييا ،ولضماف تحقيؽ ىذه األىداؼ مف الضروري توسيع فرص الشراكة بيف الدولة
ومؤسساتيا ،وعميو فإف السياسة االجتماعية بالضرورة ستتمحور عمى جيود دولية متوزعة عمى العديد مف

السياسات كتمؾ المتعمقة بمكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي ،سياسة التشغيؿ والتكويف و الضماف
االجتماعي .فعمى المجتمع الدولي اف يدرؾ أف اإلرىاب قد أصبح خط اًر استراتيجياً ييدد الدوؿ جميعيا،

وىذا نتيجة تصاعد األعماؿ اإلرىابية مؤخ اًر بما فييا تمؾ التي كانت تعتقد أنيا بمنأى عف العمميات

اإلرىابية ،فاإلرىاب عمؿ ال إنسانياً وال أخالقياً ال تقره الشرائع السماوية ،وال القوانيف الوضعية ،ويمثؿ

انتياكاً صارخاً لحقوؽ اإلنساف وقيـ التحضر ،وييدد المصالح الحيوية في المجتمع الدولي.

 -5اتجيت إجابات العينة لفقرة (ضرورة قياـ الدولة حماية قيـ الديمقراطية والتعددية السياسية والمساواة
والتسامح بيف أصحاب الفكر والدولة في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا نحو حماية المجتمع والمعاونة في تنفيذىا)

نحو ال أتفؽ وال أتفؽ تماماً وبنسبة ( )%9278وىذا ما أكده الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو ()0754
وىي أصغر مف قيمة الوسط الفرضي .إف المجتمع العراقي في ىذا الظرؼ يعيش في الغالب في حالة مف

عدـ االستقرار ،فينتشر فيو الفقر ،وتراجع منظومة القيـ ،والحرماف ،والجريمة ،والطائفية والتطرؼ والعنؼ

السياسي واالجتماعي ،واإلرىاب الذي ُيعد مف أشد درجاتو ،وفي زمف انتشار اإلرىاب ىذا تتكاثؼ
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المشكالت والتحدي ات ،ويبدأ اإلنساف فيو في المعاناة مف صور جديدة مف الضغوط والمشقة لـ يكف

يعرفيا مف قبؿ.

 -6اتجيت إجابات العينة لفقرة (تحرر السياسات الحكومية مف عجزىا في مواجية ما يعانيو المجتمع

عف طريؽ استيعاب القوى السياسية االجتماعية) نحو ال أتفؽ وال أتفؽ تماماً وبنسبة ( )%5370وىذا ما

أكده الوسط الحسابي والذي بمغ قيمتو ( )3775وىي أصغر مف قيمة الوسط الفرضي ،ومف خالؿ قيـ
االنحراؼ المعياري الذي تراوحت بيف ( )0739-1763نستنتج مف ذلؾ بأف إجابات العينة كانت متجانسة.

ثالثاً -االستنتاجات والتوصيات
 )0االستنتاجات

أ -اف االختالؼ في ال أري أو العقيد أو المذىب ،ال يوجب الحاؽ الفرد أو استعماؿ العنؼ ضد

اآلخريف ،وأف رفض العنؼ أصبح واضحاً واإليماف يجب اف يكوف عف قناعة وليس عف طريؽ العنؼ،
فال أكراه في الديف وال عنؼ.

ب -اإلرىاب ظاىرة عالمية ناتج عف التطرؼ الذي ال يكاد يخمو منو مجتمع مف المجتمعات
ال معاصرة ،وىو العدواف الذي يمارسو أفراد أو جماعات أو دوؿ عمى اإلنساف (دينو ودمو وعقمو ومالو
وعرضو) ويشمؿ صنوؼ التخويؼ واألذى والتيديد والقتؿ بغير الحؽ ،وكؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أو

التيديد ،يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ،وييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أو ترويعيـ
بإيذائيـ أو تعريض حياتيـ أو حريتيـ أو أمنيـ أو أحواليـ لمخطر ومف صنوفو إلحاؽ الضرر بالبيئة

أو بأحد المرافؽ واألمالؾ العامة أو الخاصة ،أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية لمخطر.

ت -اف الديف اإلسالمي ال يؤمف بمفيوـ العنؼ أو مفيوـ المعاممة السيئة أو ايقاع الظمـ عمى اآلخريف
أو استعماؿ القسوة أو العنؼ مع بني اإلنساف ،فأفعاؿ العنؼ بأنواعو التي تقع في المجتمعات

وتستيدؼ اآلخريف التي تبمغ أحياناً مستوى مف التطرؼ تعد خروجاً عف الديف ،وتعاليمو السمحة

ودعوتو إلى السمـ والسالـ.

ث -يتضح مف خالؿ سمسمة الفاعميف المتشابكة في عممية صياغة السياسة االجتماعية في العراؽ،
يمكف االشارة إلى غياب عممية التنسيؽ والتكامؿ بيف عناصر صياغة السياسة االجتماعية في العراؽ

في كثير مف االحياف.
 )3التوصيات

أ -االىتماـ بالمشاركة االجتماعية كأحد مداخؿ تخطيط وتنفيذ السياسات االجتماعية .وىنا يبرز
االىتماـ بالمجتمع المدني الذي يتكوف مف الجمعيات والييئات التي يؤسسيا األفراد طواعية مف إجؿ
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تحقيؽ أىداؼ مشتركة ،واالرتفاع بمتوى التضأمف االجتماعي والمسؤولية االجتماعية .وفي ىذه الحالة يصبح
المجتمع المدني شريكاً لمدولة في تنفيذ السياسات االجتماعية.

ب -محاولة التوصؿ إلى اتفاقية دولية شاممة لمكافحة اإلرىاب يوفر إطا ار قانونيا ممزماً لمدوؿ كافة لمتعامؿ مع

ظاىرة اإلرىاب ،وأف عدـ وجودىا حتى اآلف يضرب التعاوف الدولي في ىذا المجاؿ ويجعمو مرىوناً بالرؤى

الجزئية والمصالح الضيقة ليذا الطرؼ أو ذاؾ ،كما أف ىذا يضر بمصداقية األمـ المتحدة كمنبر دولي رئيس

لصنع المبادىء واألطر المنظمة لمتعاوف الدولي في القضايا الحيوية.
ت -البد لمحكومة مف اتخاذ إجراءات قوية وحازمة لتجفيؼ منابع اإلرىاب وكشؼ الحواضف السياسية
واإلعالمية التي تمعب دو ار رئيساً ومحوريا في نجاح العصابات اإلرىابية مف تنفيذ مخططاتو.

ث -ضرورة إجراء اإلصالحات الضرورية االقتصادية واالجتماعية في نفوس الجميور ،ليشارؾ بايجابية مع
أجيزة العدالة الجنائية في مواجية اإلرىاب كشركاء في صياغة وتنفيذ وادارة برامج السياسات االجتماعية.

ج -تطوير المناىج والبرامج وتقديـ القدوة مف خالؿ مبدأ الحوار وتقبؿ الرأي والرأي اآلخر وأدب االختالؼ وقيـ
التسامح والتوعية بالحقوؽ والواجبات وىذا يتطمب مجموعة مف اإلجراءات مف بينيا (إعادة النظر في البرامج

التربوية ،نشر ثقافة التسامح ،العدالة االجتماعية ،الحسـ في العالقة بيف الديف والسياسة )...وىذا يساعد عمي
صيانة السالـ االجتماعي واألمف المجتمعي.
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Social policy and the phenomenon of terrorism in Iraqi society sociological
ABSTRACT
Crystallize the research problem in attempting to detect deficiencies in social policy, which has
created a growing phenomenon of terrorism. The importance of this research through its emphasis on
the importance of the clarity of the need for a new social policy required by the exigencies of at least
counter the negative effects that terrorism in Iraqi society, the study seeks to achieve goals : assess the
dimensions of social policy related to the nature of the challenges facing the Iraqi society, and the
factors driving the growing phenomenon of terrorism.
As for the type of study and its approach to these social and descriptive analytical study, and used the
social survey by sample approach, this study is based on deliberate sample consisted of (140) people
from policy experts and members of the legislative, executive and judicial power, and the study found
a set of conclusions which Terrorism is a global phenomenon resulting from extremism which is
almost devoid of it society of contemporary societies, the aggression perpetrated by individuals,
groups or states on the human (his religion and his blood and his mind and his money and width) and
includes forms of intimidation and abuse, threats and murder without right, and every act of violence
or threat, and the study concluded that the government must take strong and decisive action to dry up
the sources of terrorism and expose the political and media incubators, which play a key and pivotal
role in the success of the terrorist gangs of the implementation of his plans. And the need to make the
necessary economic and social reforms in the hearts of the public, to participate positively with the
criminal justice systems in the face of terrorism as partners in the formulation and implementation of
policies and management of social programs.
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