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 ممخص البحث بالمغة العربية 

اف دراسة دكر المرجعية الدينية في االمف المجتمعي لممجتمع العراقي تيدؼ ىذه الدراسة الى 
بياف دكر المؤسسة الدينية ككاحدة مف اىـ كاكثر المؤسسات فاعمية في البناء االجتماعي العراقي 

عف بياف تأثير المؤسسات التابعة لممرجعية الدينية في التعامؿ مع قضايا االمف المجتمعي  فضبل
في المجتمع العراقي. المتضمف بياف دكرىا في االزمات االجتماعية عمى اختبلؼ انكاعيا نظرا 
لما يمر بو المجتمع مف ظركؼ استثنائية ادت الى الحاجة الماسة الى تعكيض دكر الدكلة في 

ير مف القضايا االجتماعية التي يرتكز الييا االمف المجتمعي في المجتمع العراقي حيث الكث
تكاتفت ىذه العكامؿ كادت الى بركز دكر المرجعية الدينية كتأثيرىا في الحياة االجتماعية مف 
خبلؿ مجمكعة مف اكجو النشاطات االجتماعية التي مثمت مساىمة المرجعية الدينية في النجؼ 

 بقضايا االمف المجتمعي. االشرؼ

Abstract  

The study of the role of the religious authority in the societal 
security of the Iraqi society. This study aims to clarify the role of 
the religious institution as one of the most important and most 
effective institutions in the Iraqi social construction, as well as the 
impact of the institutions affiliated with the religious authority in 
dealing with societal security issues in the Iraqi society. The 
statement included a statement of its role in social crises of all 
kinds, given the exceptional circumstances that society is going 
through, which led to the urgent need to compensate for the role of 
the state in many social issues on which societal security is based 
in Iraqi society. Social life through a group of aspects of social 
activities that represented the contribution of the religious authority 

in Najaf to issues of societal security. 

 



 

 المقدمة 

يحتؿ االمف المجتمعي بجكانبو المتعددة اىمية كبيرة جدا حياة االفراد كالجماعات في تمعب 
كصفو كظيفة اجتماعية تقكـ عبلقة محددة عمى فيو جميع المؤسسات دكرىا االجتماعي االىـ. ب

اساس مف طبيعة النسؽ االجتماعي لبناء المؤسسة الدينية مف جانب كمف جانب اخر طبيعة 
األنساؽ االجتماعية الفاعمة في حياة االفراد كمنيا النسؽ الديني الذم يقكـ باستثمار االيماف 

ردات كتفاصيؿ القضايا االجتماعية الميمة الديني لؤلفراد في تحقيؽ المرجك مف التعامؿ مع مف
كاف الفصؿ األكؿ منيا شمؿ االطار العاـ لمدراسة كضـ مبحثيف المبحث األكؿ اشتمؿ عناصر 
الدراسة الرئيسية ) مشكمة الدراسة أىمية الدراسة اىداؼ الدراسة ( اما المبحث الثاني فقد تضمف 

لمجتمعي( كاف الفصؿ األكؿ منيا شمؿ تحديد المفاىيـ كالمصطمحات كالتي شممت )االمف ا
االطار العاـ لمدراسة كضـ مبحثيف المبحث األكؿ اشتمؿ عناصر الدراسة الرئيسية ) مشكمة 
الدراسة أىمية الدراسة اىداؼ الدراسة ( اما المبحث الثاني فقد تضمف تحديد المفاىيـ 

اني  تاريخية الرؤل كالمصطمحات كالتي شممت )االمف المجتمعي( , حيث تناكؿ الفصؿ الث
الفمسفية كالفكرية لؤلمف المجتمعي  كتضمف المبحث األكؿ التسمسؿ التاريخي لؤلمف المجتمعي 

األبعاد  \المبحث الثالث  فيما تضمف المبحث الثاني األسس االجتماعية لؤلمف المجتمعي ك
 االجتماعية لؤلمف المجتمعي كاىـ عكامؿ تيديده   , كاالستنتاجات 

 

 

 

 

 

 

 



 االطار النظري لمبحث

 

 

 عناصر الدراسة الرئيسية  \المبحث االول 

 مشكمة البحث  -اوال 

تعبر االبعاد االجتماعية لبلمف المجتمعي في االسبلـ عف مجمكعة السمككيات كالتعاليـ 
الدينية التي تصدر مف المؤسسة الدينية الفاعمة في الحياة االجتماعية لممجتمعات كالتي يتبعيا 

د عمى انيا تعاليـ الديف االسبلمي ذاتو لذا مارست المرجعية الدينية في النجؼ االشرؼ االفرا
دكرىا االجتماعي مف خبلؿ مجمكعة االسئمة التي تشكؿ عناصر الدكر االجتماعي بكصفيا 

 -ابعاد اجتماعية لمفعؿ االجتماعي الديني كتمثمت بما يمي:

 بلليا دكر المرجعية الدينية  ما اىـ المكاقؼ االجتماعية التي برز مف خ -ٔ

 ما اىـ النشاطات االجتماعية الخاصة باألمف المجتمعي التي مارستيا المرجعية الدينية  -ٕ

ما اىـ العكامؿ االجتماعية التي اسيمت بشكؿ مباشر في بركز دكر المرجعية الدينية  -ٖ
 في االمف المجتمعي في المجتمع العراقي      

 ما ىي اىـ االزمات االجتماعية التي ساىمت فييا المرجعية بشكؿ مؤثر كمباشر   -ٗ

 اهمية البحث  -ثانيا 

تقسـ اىمية ابحث في الدراسات االجتماعية عمكما كفي عمـ االجتماع بشكؿ خاص الى 
  -جانبيف يمثؿ االكؿ منيما االىمية النظرية العممية التي تتمثؿ بالنقاط االتية:

 عمى الدكر االجتماعي لممؤسسة الدينية المتمثمة بالمرجعية الدينية  التعرؼ  -ٔ

التعرؼ عمى تأثير التعاليـ الدينية التي تصدرىا ىذه المؤسسة لمعالجة المشكبلت  -ٕ
 كالتعامؿ مع القضايا االجتماعية كفؽ اىميتيا بػ)فتكل الجياد الكفائي(

 -بحث التي تنحصر بالنقاط االتية:اما الجانب الثاني فيتمثؿ باألىمية التطبيقية لم



 التعرؼ عمى دكر المرجعية الدينية في تحقيؽ االمف المجتمعي بكؿ مضامينو  -ٔ

 التعرؼ عمى اىـ القضايا االجتماعية التي دعت المرجعية الدينية الى التدخؿ المباشر  -ٕ

 

 اهداف البحث  -ثالثا 

بياف اىـ الجكانب االجتماعية التي يمكف تيدؼ دراسة الدكر االجتماعي لممؤسسة الدينية الى 
 -اف تسيـ بيا المرجعية الدينية في معالجة القضايا االجتماعية التي تتمثؿ بالنقاط االتية:

 بياف دكر المرجعية الدينية في االمف المجتمعي لممجتمع العراقي  -ٔ

 بياف دكر المؤسسات التابعة لممرجعية الدينية في التعامؿ مع قضايا االمف المجتمعي   -ٕ

 بياف اىـ اكجو النشاطات االجتماعية لممرجعية الدينية في قضايا االمف المجتمعي   -ٖ

 تحديد المفاهيم والمصطمحات   \المبحث الثاني 

 :  societal securityاألمف المجتمعي 

لعربية مقابؿ الخكؼ كالفزع فيك الطمأنينة كاالطمئناف لعدـ تكقع المكركه في األمف في المغة ا
 ٔحياة الفرد كالجماعة حاليا اك مستقببل. 

ناقش اميؿ دكركيايـ مفيكـ االمف المجتمعي بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ مناقشتو لممفاىيـ 
( التي تصيب anomie)المرتبطة بو ارتباطا مباشرا كمنيا حالة البلمعيارية اك االنكمي 

المجتمعات نتيجة فقداف االمف المجتمعي حيث يقصد بيا حالة اجتماعية تتميز بعشكائية 
   ٕالتخطيط كانعداـ االمف كفقداف المعايير اإللزامية كأداة ضابطة اجتماعية.

االمف مفيكـ سياسي ظير استخدامو في الدراسات العممية في نياية الحرب العالمية الثانية 
تمثؿ بالدعكات كالكتابات الداعية الى تحقيؽ االمف كتجنب الحرب ككيبلتيا. فتعرفو  في

المكسكعة البريطانية بانو حماية االمة مف خطر القكل األجنبية. لذا تـ تأسيس كزارات االمف 
القكمي في معظـ الببلد المتقدمة في حينيا انحصر اىتماميا باألمف الذم نتج عف التيديدات 
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لآلخريف. االمر الذم جعؿ العالـ في حالة تسابؽ لمتسمح بجميع أنكاع األسمحة كأكثرىا  العسكرية
فاتكا كتطكر بما في ذلؾ أسمحة الدمار الشامؿ البيكلكجية كالكيميائية كالذرية  كجزء مف صكر 

  ٖاظيار الدكؿ الكبرل لييمنتيا كغفمت عف المعاني اإلنسانية لؤلمف

مى انو يعني عدـ خكؼ اإلنساف في الكسط الذم يعيش فيو كيعرؼ "جاكسبكف" "االمف ع 
 ٗمف التعرض لؤلذل الحسي مع شعكره بالعدالة االجتماعية كاالقتصادية". 

االمف المجتمعي تعتبر مدرسة ككبنياغف كاحدة مف اىـ المدارس التي سامت في تكسيع 
بارم ” مف كتاب المنظر  كتعميؽ مفيكـ االمف مستمدة أصكليا التنظيرية في العبلقات الدكلية

 ٜٜٓٔالناس, الخكؼ, إشكالية األمف القكمي في العبلقات الدكلية كالذم صدر في عاـ ” بكزاف 
كترتكز ىذه المدرسة عمى التجميات االجتماعية لؤلمف أم اف االمف ليس مفيكـ ثابت كما بينو 

الممارسة كبشكؿ  غالتكنغ في اطار ىذه الدراسة كانما ىك بناء اجتماعي يتشكؿ عف طريؽ
ديناميكي كىكذا يمكف اف يتكسع مفيكـ االمف كيتجاكز المنظكر التقميدم الذم يركز عمى 

 ٘الحركب بيف الدكؿ .

 social securityعف األمف االجتماعي  societal securityيختمؼ االمف المجتمعي 
كمصطمح مركب حديث يتـ مف خبللو التعبير عف الحياة االجتماعية التي يعيشيا الفرد كيككف 
مستقر كامف عمى نفسو كرزقو كمسكنو كعيالو حيث يمثؿ االكؿ مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية 

  ٙالكاجب تكفيرىا فيما يمثؿ الثاني تكزيع المسؤكلية االجتماعية لمحفاظ عمييا.

الجتماعي مسؤكلية اجتماعية تقع عمى عاتؽ جميع افراد المجتمع كمؤسساتو يعتبر األمف ا
كىك مف اخطر المسئكليات االجتماعية التي تنعكس باإليجاب أك السمب عمى أفراد المجتمع عمى 
الصعيد األمني كالتعميمي كالثقافي كالسياسي كاالقتصادم, كغيابو سبب رئيسي لمشعكر بالخكؼ 

كر المتشدد كالدكتاتكرية كاالستبداد, كأعماؿ العنؼ كالعديد مف المشكبلت التي كانتشار الفساد كالف
ال تتكقؼ عند حدكد ألفرد أك العائمة بؿ انيا تمتد إلى جميع أفراد المجتمع, لذلؾ البد مف ادراؾ 
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معنى االمف االجتماعي كانتشار الكعى بأىميتو ككسائؿ تحقيقو حتى يتكفر االساس الثقافي 
  ٚنفكس نحك العمؿ حتى يمكف تجنيد الطاقات كتفعيؿ المؤسسات.المحفز لم

االمف المجتمعي يسعى الى تأميف الخدمات األساسية لئلنساف فيجنبو الشعكر بالعكز اك 
الحاجة كىك بذلؾ يشمؿ جميع الحاجات المدرسية كالثقافية كالرعاية اإلنسانية ك التأمينات 

ككذلؾ ىك ييدؼ الى تحقيؽ الرفاىية الشخصية كالتي االجتماعية كالمادية في حالة البطالة 
     ٛبدكرىا تأمف الكقاية مف االنحرافات المختمفة في المجتمع . 

اشار كارؿ منيايـ الى اف حالة البلامف الجمعي ىي احد اىـ أسباب حالة البلتكامؿ 
ية اجتماعيا بما االجتماعي التي تيدد كياف المجتمعات التي تصيب االتجاىات المؤسسة اك المبن

  ٜيؤدم الى نمط مف االنحبلؿ الجزئي اك الكمي في المجتمع.

( بسقكط ٖٕٓٓظير مفيكـ البلامف بشكؿ كاضح في المجتمع العراقي بعد نيساف عاـ ) 
النظاـ كالفكضى التي حمت بالمجتمع العراقي. كدخكؿ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالتكنمكجيا 

تي كانت تعمؿ كأداة ضبط في المجتمع فنتج عف ذلؾ ضعؼ التي غيرت ببعض المعايير ال
كاضح في بعض المعايير التي تعد أداة ضابطة ميمة في المجتمع. اف االمف االجتماعي في 
المجتمع العراقي بات ضعيفا كىزيبل حيث زاد التخبط  كانعداـ األماف في المجتمع بصكرة 

 كييدد امنو . متسارعة كىذا ما جعؿ االنحراؼ يزداد في المجتمع

تعرؼ الباحثة االمف المجتمعي اجرائيا بانو مجمكعة النشاطات المؤسسية التي تقدميا 
المرجعية الدينية في النجؼ االشرؼ غايتيا تحقيؽ االمف المجتمعي كمنيا فتكل الجياد الكفائي 

كامكاليـ  التي اسيمت في خمؽ نمط مف االمف عند االفراد كالجماعات فيو عمى مستقبميـ كعياليـ
  ككؿ مفاصؿ حياتو االجتماعية كالمعيشية كالتربكية كالخدمية
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 تاريخية الرؤى الفمسفية والفكرية لألمن المجتمعي \الفصل الثاني

 
 
 

 التسمسل التاريخي لالمن المجتمعي  \المبحث األول 
 

تضمف التفكير االجتماعي السابؽ عمى ظيكر عمـ االجتماع مناقشة العديد مف القضايا 
االجتماعية التي تعد مف الغايات االجتماعية لبلفراد كالمجتمعات عمى حد سكاء فقد حظي االمف 
المجتمعي متمثبل باألمف االنساني كاالقتصادم باىتماـ الكثير مف الفبلسفة كالمفكريف في مختمؼ 

صكر معبريف عف ىذه االفكار كاآلراء في مجمكعة مف النظريات الفمسفية التي سعت الى بناء الع
يكتبيات مدنية مثالية يعيش فييا االنساف حياتو المثالية المرجكة دكف اف يتعرض ألية تيديدات 
تقكض امنو الفردم كاالجتماعي كقد كضعت قكانيف اجتماعية يتكجب عمى اساسيا انشاء ىذه 

بما يضمف تحقؽ الغاية يمكف اف نكرد التسمسؿ التاريخي لظيكر ىذه النظريات الفمسفية  المدف
  -كما يمي :
 مدينة افالطون الفاضمة  -أوال 

تكمف فكرة االمف االجتماعي بكؿ تفاصيميا كعناكينيا الفرعية التي قرنيا بالسعادة االنسانية 
-ٕٚٗة عند الفيمسكؼ االغريقي  افبلطكف )كاعتبرىا مف اىـ كاجبات الحاكـ في المدينة الفاضم

ؽ.ـ( بما تتمتع بو المدينة مف االمف مف خبلؿ الحاكـ القكم الذم يستطيع فرض القكانيف ٖٚٗ
عمى مختمؼ افراد المدينة كجماعاتيا المدنية كالعسكرية فبنى فكرة مدينتو الفاضمة في كتابو 

رة  طبيعية ناشئة عف تعدد حاجات االفراد الجميكرية. الذم رأل فيو اف االجتماع االنساني ظاى
كالجماعات كعجز كؿ منيـ عف اشباعيا بمعزؿ عف االخريف بدأ مف تكفير المآكؿ كالمسكف 



كالممبس كما اف ىذه الحاجات تتميز بالتزايد المضطرد عمى مدل العصكر كاالزماف كمع كؿ نقمة 
االنساف الذم سكف المدنيات الحديثة  مف نقبلت التغير االجتماعي نحك التطكر االمر الذم الجأ

في حينيا الى التجارة مع المدف كاالقاليـ االخرل باالعتماد عمى المبلحة بشكؿ اساسي فقد عد 
افبلطكف مدينتو ىذه المدينة األكلى مدينة الفطرة , مثاؿ البراءة السعيدة ليس ليا مف الحاجات اال 

لحد األمثؿ مف السكاف كالذم كضعو افبلطكف الضركرم . كيجب في ىذه المدينة اف يسكدىا ا
  ٓٔ(ٓٗٓ٘كقدره بالعدد )

  عبد الرحمن بن خمدون -ثانيا 
ـ( مكتشؼ عمـ العمراف بكصفو ٙٓٗٔ-ٕٖٖٔالتفكير االجتماعي عبد الرحمف بف خمدكف )

اساس تككف المجتمع االنساني كاستقراره بما يؤدم الى خمؽ الدافع كالرغبة في السعي الى 
االرزاؽ كالمعارؼ كانكاع العمكـ كالتمدف كالتحضر باعتبارىا اىـ عبلمات تقدـ المجتمع تحصيؿ 

كتطكره . فاحتمت العبلقة بيف االمف االجتماعي كتكامؿ العمراف في الدكلة اساس مف العبلقة بيف 
 االزدىار كاالنييار االقتصادم ليا كما يتبعو مف انحبلؿ كاختبلؿ في المجتمع حيث يرل اف امف
الجماعة االسبلمية في دار اإلسبلـ يعتمد عمى صيانة النظاـ العاـ الذم سيتيح ألفراد المجتمع 
اف يستمتعكا بظمو باألماف كيستطيعكف بذلؾ مزاكلة نشاطات الخير االجتماعي بطمأنينة اذ عد 

  ٔٔذلؾ مف ضركرات االجتماع االنساني الف االمف ال يتحقؽ اال بو.
 الفارابي  -ثالثا 
ىػ( الممقب بالمعمـ الثاني بعد المعمـ االكؿ ارسطك.  ٜٖٖ-ٜٕ٘نصر محمد الفارابي ) ابك

نظرا لؤلثر الكاضح في االفكار الفمسفية لؤلخير بفمسفة الفارابي الذم يعتبر صكت العقؿ في 
الفمسفة العربية االسبلمية. تمحكر التفكير االجتماعي عنده في حديثو عف االلييات الذم ابدل 

حيازا كاضحا لمطابع السممي الذم يجب اف يسكد الحياة االجتماعية في المدف كالحكاضر فيو ان
االسبلمية بكصفو المصدر االىـ لمسعادة االنسانية. االمر الذم يعيف عمى تحقيؽ االمف كالعدالة 
بيف البشر بما يساعدىـ عمى العمؿ الجاد مف اجؿ تطكير كنماء مجتمعاتيـ. لقد ربط الفارابي 

االمف الفردم كاالمف المجتمعي باعتبار االكؿ مصدرا ميما مف مصادر االخير الذم  بيف
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يساعده عمى العيش داخؿ كياف اجتماعي جمعي يشبع حاجاتو كيشعره باألماف ىك صاحب فكرة 
المدينة الفاضمة الذم رسميا بصكرة يككف التعايش فييا بيف جميع افراد المدينة الذيف يجمعيـ 

ـ كالمحبة فيما بينيـ , كنجده في كتابو )اراء اىؿ المدينة الفاضمة( انو يطرح فكرة التعاكف كالسبل
ذ يعجز  فحكاىا. اف الفرد عند الفارابي محتاج في تحصيؿ قكتو, كبمكغ كمالو, إلى أشياء كثيرة, كا 

ف ا   ٕٔكحده عف القياـ بكؿ ىذه األشياء لذا فيك يتعاكف مع الناس فيككنكف االجتماع اإلنساني.
فكرة المدينة في فمسفة الفارابي لـ تكف خيالية كما ىك الحاؿ عند افبلطكف بؿ يمكف كجكدىا 
بشكؿ فعمي اذ اكد الفارابي اف المجتمعات ال يمكف اف تقكـ مف دكف التعاكف كالتكاتؼ بيف افراد 

 المجتمع حيث انيـ عمى الرغـ مف اختبلفيـ كتنافرىـ فيـ محتاجكف لمتعاكف فيما بينيـ.
 االمن المجتمعي المعاصر   -رابعا

الشمكلية لؤلمف تضمنت ابعادىا  )يكزاف(تعد نياية الحرب الباردة بداية تعميـ نظرية 
العسكرية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اذ يعكد الفضؿ اليو في تكسيع مجاؿ الدراسات 

ىي  ٖٔبعاد لؤلمف  المجتمعي.األمنية الى ابعاد جديدة اقتصادية بيئية كسكانية قد ميز خمسة ا
االمف العسكرم الذم يتأسس عمى القرارات العسكرية كاالمف السياسي الذم يختص باالستقرار 
التنظيمي لمدكؿ, كالنظـ السياسية كطرؽ حصكليا عمى شرعيتيا. كما اف االمف االقتصادم الذم 

فاىية كقكة الدكلة. بما يخص المكارد المالية كاألسكاؽ التي تحافظ عمى مستكل مقبكؿ مف الر 
يسيـ بشكؿ مباشر في تحقيؽ االمف االجتماعي الذم ييتـ بقابمية المجتمعات عمى انتاج 
خصكصيتيا  في المغة , الثقافة, اليكية الكطنية, الديانة, العادات كالتقاليد في ضكء شركط 

قافتو. كاخيرا فقد ظير مقبكلة ليذا التطكر ككذلؾ التيديدات التي تؤثر في أنماط ىكية المجتمع كث
االىتماـ البارز في حماية البيئة مف االنبعاثات الحرارية كتأثيرىا عمى مستقبؿ حياة االنساف 
فظير مفيكـ االمف البيئي الذ ييتـ بالحفاظ عمى مككنات المحيط الحيكم المحمي كالككني كعامؿ 

ي الركيزة األساسية لبناء أساسي تتكقؼ عميو كؿ األنشطة اإلنسانية. يعتبر األمف االجتماع
المجتمعات الحديثة كعامبلن رئيسان في حماية منجزاتيا. اذ يسيـ االمف في رقي االمة كاستمرار 
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تقدميا ألنو يكفر بيئة امنو كيبعث الطمأنينة في النفكس  كيشكؿ حافزا لمرقي كالتقدـ كاالزدىار 
الثكابت الكطنية التي تكحد النسيج كأليمكف لؤلمف اف يتحقؽ اال مف خبلؿ التكافؽ كااليماف ب

الثقافي كاالجتماعي كالذم يبرز اليكية كيحدد مبلمحيا  حيث يصبح مف السيؿ تكجيو الطاقات 
لمكصكؿ الى األىداؼ كالغايات التي تندرج ضمف المثؿ العميا كالقيـ لتعزيز الركح الكطنية 

 ٗٔكتحقيؽ العدؿ كالمساكاة كتكافؤ الفرص كتكامؿ األدكار. 

معب األمف المجتمعي دكره االبرز بعممية االنصيار االجتماعي التي تتـ مف خبلؿ ي
التفاعبلت االجتماعية في المكاقؼ اليكمية بما يساىـ في ارساء قكاعد المساكاة في الحقكؽ 
كالكاجبات بغض النظر عف الديف كالعرؽ كالمذىب. مع اإلبقاء عمى الخصكصيات الثقافية التي 

كع االجتماعي في إطار الكحدة, بيذا تصاف الحرية كتحتـر حقكؽ االنساف. االمف تجسد مبدأ التن
المجتمعي ال يمكف اف يقكـ بعممية اجتماعية تمقائية بؿ ال بد مف تكافر العديد مف المقكمات التي 
تتعمؽ بإدارة الحياة االجتماعية عند كبل مف الفرد كالجماعة كالمجتمع بأكممو عف طريؽ ممثمو 

ة بكصفيا كياف تجريدم يدار بكاسطة االنظمة السياسية التي تعمؿ عمى ادارة الحياة الدكل
االجتماعية في المجتمعات المعاصرة. اذ تعمؿ الدكلة مف خبلؿ ممارستيا لدكرىا االجتماعي 
عمى غرس مجمكعة مف العادات كالتقاليد كاالعراؼ كالقيـ االجتماعية عف طريؽ القكانيف 

كالتثقيؼ بأىمية االمف المجتمعي لمفرد كالجماعة كالمجتمع ككؿ متكامؿ اكبر كعمميات التكعية 
مف مجمكع اجزائو. تسخر لتحقيؽ ىذه الغاية االجتماعية كؿ االمكانات الفردية كالجمعية 

   ٘ٔكالمجتمعية.
يرتكز االمف االجتماعي في االسبلـ عمى ركيزتيف اساسيتيف ىما االمف النفسي اك الركحي 

االمف كاالستقرار النفسي كانعداـ التكترات التي تسبب الصراعات نفسية. االمف النفسي يقصد بو 
في النظرية االسبلمية يتحقؽ مف خبلؿ تكافر امريف اساسييف ىما االيماف باهلل كتكحيده كعدـ 
االشراؾ بو كىذا االمر لو تأثير ميـ ككاضح في االمف الركحي كالنفسي لئلنساف حيث يجعمو في 

عالية مف االستقرار كاألماف كعدـ الخكؼ. ىذا ما نجده في انبيائنا االكرميف عندما يعرض  حالة
لنا القرءاف الكريـ قصصيـ مع اقكاميـ مثمما نبلحظ ىذا في خطاب النبي إبراىيـ عميو السبلـ 
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كنِّي ِفي الّمِو َكَقْد َىَداِف َكاَل َأخَ  ُو َقْكُمُو َقاَؿ َأُتَحاجُّ اُؼ َما ُتْشِرُككَف ِبِو ِإالَّ َأف َيَشاء مع قكمو )َكَحآجَّ
ـْ كاََل َتَخاُفكَف  ا َأَفبَل تََتَذكَُّركَف. َكَكْيَؼ َأَخاُؼ َما َأْشَرْكُت ـْ َربِّي َشْيئنا َكِسَع َربِّي ُكؿَّ َشْيٍء ِعْممن َأنَُّك

ـْ ُسْمَطاننا َفَأمُّ الْ  ْؿ ِبِو َعَمْيُك ـْ ُيَنزِّ ـْ َتْعَمُمكَف. الَِّذيَف آَمُنكْا َأْشَرْكتـُ ِبالّمِو َما َل َفِريَقْيِف َأَحؽُّ ِباأَلْمِف ِإف ُكنُت
ـُ اأَلْمُف َكُىـ مُّْيَتُدكَف( ـْ َيْمِبُسكْا ِإيَماَنُيـ ِبُظْمـٍ ُأْكلَػِئَؾ َلُي َكَل

اما الجانب العممي في االمف النفسي   ٙٔ
اء عف نكاىيو كترؾ المعاصي كاغمب في االسبلـ فيتمثؿ بالطاعات كاالمتثاؿ ألكامر اهلل كاالنتي

اِلَحاِت  اآليات الكريمة التي كانت تحدثت عف االمف تقترف بالعمؿ )ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الصَّ
ـْ َخْيُر اْلَبِريَّة( ُأْكَلِئَؾ ُى

نَساَف َلِفي ُخْسٍر. ِإالَّ الَِّذيَف آَمُنكا كَ  ٚٔ َعِمُمكا كقكلو تعالى )َكاْلَعْصِر. ِإفَّ اإْلِ
ْبِر( اِلَحاِت َكَتَكاَصْكا ِباْلَحؽِّ َكَتَكاَصْكا ِبالصَّ االمر الثاني فيك يتمثؿ بذكر اهلل سبحانو حيث  ٛٔالصَّ

اف االنساف الذم يعبد اهلل كيتقيو البد اف يككف ذاكرا هلل  كىذا الذم يكلد األماف النفسي كالركحي 
)الَِّذيَف آَمُنكْا َكَتْطَمِئفُّ ُقُمكُبُيـ ِبِذْكِر الّمِو َأاَل ِبِذْكِر لمفرد كيككف قمبو مطمئف  كما في قكلو سبحانو 

كمف الجدير بالذكر اف االيماف باهلل لو جانبيف احدىما عقائدم كاألخر   ٜٔالّمِو َتْطَمِئفُّ اْلُقُمكب (
يتمثؿ الجانب العقائدم يتمثؿ في االيماف باهلل تعالى كفي انبيائو كرسمو كالمعاد كاليـك   ٕٓعممي

االخر كىذا ما  يشير اليو القرآف الكريـ في قكلو تعالى )آَمَف  الرَُّسكُؿ ِبَما ُأنِزَؿ ِإَلْيِو ِمف رَّبِِّو 
ُسِمِو َكَقاُلكْا َسِمْعَنا َكَأَطْعَنا َكاْلُمْؤِمُنكَف ُكؿٌّ آَمَف ِبالّمِو كمبلئكتو َكُكتُِبِو َكرُ  ُسِمِو اَل ُنَفرُِّؽ َبْيَف َأَحٍد مِّف رُّ

َلْيَؾ اْلَمِصيُر (    ُٕٔغْفَراَنَؾ َربََّنا َكاِ 
 

 االسس االجتماعية لألمن المجتمعي  \المبحث الثاني 
 

يعد االمف المادم اك المعاشي اف االنساف اف فقد األماف كاالستقرار المادم في مجتمعو 
فيعيش غريبا في مجتمعو يعاني االغتراب فبل يجد مقكمات االمف المجتمعي كال يجد مقكمات 
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العبادة كالتي ىي الدافع األكؿ لتحقيؽ األماف الركحي اذ ال يمكف تحقيؽ االمف المجتمعي بدكف 
الركيزتاف االساسيتاف االمف الركحي كالذم ىك الكسيمة لمعركج لممعية اإلليية كاالمف  ىاتاف

المادم الذم يساعده في تحقيؽ مقكمات االمف االجتماعي اما مقكمات االمف االجتماعي في 
 ٕٕالمجتمعات المعاصرة تقكـ عمى اسس اجتماعية ميمة كما يمي:

 سيادة القانكف  -اكال 
ف األثر البالغ في غرس األماف كاالستقرار في نفكس الناس حيث يجد الفرد اف لسيادة القانك 

نفسو امف عمى مالو كابنائو كحقكقو ال يمكف االعتداء عمى ممتمكاتو اك ايذائو الف القانكف سيككف 
المنصؼ كالمدافع عنو كالرادع لمف تسكؿ لو نفسو التعدم عمى االخريف , كنجد في الدكؿ التي 

قانكف اف افراد ىذه الدكؿ كمكاطنييا ينعمكف باألمف كاالستقرار عمى العكس مف يسكد فييا ال
الدكؿ التي تسكد فييا الفكضى كغياب القانكف كىذا ما نشاىده جميا كاضحا في المجتمع العراقي 
حيث ضعؼ القانكف كضعؼ سمطتو االمر الذم جعؿ المكاطنيف في ىذا البمد يعانكف غياب 

العقاب سيشجع عمى االعتداء عمى حقكؽ االخريف كتركيعيـ كالبد مف  االمف , حيث اف غياب
 الرادع لمثؿ ىذه التصرفات اال كىك العقاب في القانكف 

 التكافؿ االجتماعي  -ثانيا 
اف المجتمع اذا تكاتؼ كتعاضد كتعاكف فانو سيحقؽ االمف ألفراده حيث يشعر الفرد باالنتماء 

زء منيا كخاصة كنحف في مجتمع إسبلمي جاءت تعاليمو ليذه الجماعة  كيشعر نفسو انو ج
بالحث كالتأكيد عمى ركح التعاكف بيف االفراد في كؿ ظركؼ الحياة حتى شبو بالجسد الكاحد 
الذم اذا تعرض احد أعضائو لممرض اك األلـ تداعى لو باقي الجسد في السير كالحمى كىذا 

التكافؿ بؿ كؿ انساف عميو بنفسو فقط دكف عمى خبلؼ المجتمعات المادية التي ال تدعك الى 
 التعاكف اك التكافؿ مع باقي افراد المجتمع  

كىنا نحف نككف بيف مجتمعيف األكؿ ىك اإلسبلمي المتكافؿ كالذم يككف ينعـ باألمف 
كاالستقرار كالثاني ىك المادم الذم ييتـ فيو كؿ فرد بنفسو دكف غيره بؿ كيعتدم عمى االخر 

نجد في مجتمعنا اإلسبلمي اف النبي االكـر صؿ اهلل عميو   ٖٕكؾ غير مستقركالذم يككف مف
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كالو ككذلؾ اىؿ البيت يحثكف كيدعكف كيؤكدكف عمى التكافؿ االجتماعي كالتعاكف بيف افراد 
المجتمع كـ جاء عف امير المؤمنيف عميو السبلـ "ال يكمؼ أحدكـ أخاه الطمب إذا عرؼ حاجتو" 

جعفر الصادؽ عميو السبلـ "اهلل في عكف المؤمف ما كاف المؤمف في كما جاء عف االماـ  ٕٗ
   ٕ٘عكف أخيو"
 التعايش  -ثالثا 

يصبح الفرد جزء مف المجتمع ينصير مع باقي افراد المجتمع كيشاركيـ احزانيـ كافراحيـ 
بعيد كشدائدىـ كىنا تذكب الفكارؽ كالطبقية كيككف التعامؿ بيف افراد المجتمع عمى أساس انساني 

عف الفردانية كيعتمد عمى مداراة الناس التي أكد عيميا اإلسبلـ كثيرا حيث ركم عف الرسكؿ 
كأكثر مف ذلؾ   ٕٙالكريـ صؿ اهلل عميو كالو )أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض(

ـ نصؼ قاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو ك آلو كسمـ(: "مداراة الناس نصؼ اإليماف كالرفؽ بي
كليذا التعايش فائدة ميمة في المجتمع حيث يبني عبلقات كاكاصر اجتماعية قكية بيف  ٕٚالعيش"

افراد المجتمع كتقضي عمى العبلقات االجتماعية المتكترة كبالتالي التخمص مف الكثير مف 
 ٕٛالمشاكؿ االجتماعية   )دار الناس تأمف غكائميـ كتسمـ مف مكائدىـ(

اهلل عميو كالو يجالس الطبقة الفقيرة كيعايشيـ حيث تعد ىذه الطبقة  اف الرسكؿ الكريـ صؿ
معدكمة في المجتمع ضعيفة حيث اف المجتمع يعتمد الطبقية في التعامؿ االمر الذم يفقد ىذه 
الشريحة امنيا االجتماعي كنجد الرسكؿ الكريـ يجالسيـ كيحث عمى مجالستيـ كمعايشتيـ 

ساتيـ كقاؿ في ما يخص ىذا المعنى  )تمسكنكا كأحبكا المساكيف كمشاركتيـ صعكبة الحياة ك مكا
كالمعايشة ذات  ٜٕكجالسكىـ ك أعينكىـ, تجافكا صحبة األغنياء كارحمكىـ كعفكا عف أمكاليـ(

بعديف سمبي كالذم يثير المشاكؿ كالفتف في المجتمع كمعايشة أصحاب البدع كالتي تككف سبب 
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م يدفع بو الى عدـ االستقرار كاألماف اما البعد اإليجابي فيك في اثارة المشاكؿ في المجتمع كالذ
   ٖٓمعايشة الفقراء كالصالحيف مف افراد المجتمع التي تعزز االمف كاالستقرار االجتماعي

 التسامح  -رابعا 
اف نبذ العنؼ اف العنؼ ىك األداة األكثر فتكا في االمف االجتماعي حيث نجد اف عدـ 

ءه عامؿ ميـ في انتشار العنؼ في المجتمعات كغالبا ما نجد العنؼ في سيادة القانكف كاختفا
المجتمعات التي ينتشر فييا الجيؿ , حيث يحاكؿ الفرد اثبات احقيتو عمى حساب حقكؽ 
االخريف بالعنؼ , كنجد اف العنؼ في بعض المجتمعات يصؿ العنؼ الى اعتداء األخ عمى 

ختبلفات عقائدية حيث نجد اف بعض المجتمعات تعاني أخيو اك اقتمو كغالبا ما تككف ألمكر كا
مف التطرؼ كالتعصب العقائدم الذم يجعؿ مف العنؼ مبرر لدييـ , حيث يحاكؿ احدىـ فرض 
رايو اك احقيتو عمى االخريف بالقكة دكف أم مبرر ليذا الحؽ اك حجة عقمية كمنطقية تثبت احقيتو 

ار كالحجة كىذا ما نممسو في المجتمعات التي عمى االخريف فتصبح القكة ىي البديؿ عف الحك 
تعاني الجيؿ كالتخمؼ كالذم رفضيا اإلسبلـ رفضا قاطعا ك دعا الى الحكار اليادئ الذم ال 
يسيء لمطرؼ االخر كما في قكلو تعالى ) اْدُع ِإِلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َكاْلَمْكِعَظِة اْلَحَسَنِة 

كـ جاء عف النبي الكريـ صؿ اهلل عميو كالو كىك ينيى عف تركيع    َٖٔي َأْحَسُف(َكَجاِدْلُيـ ِبالَِّتي ىِ 
المسمـ اك تخكيفو لك كاف ذلمؾ بالنظر حيث قاؿ )مف نظر إلى مؤمف نظرة يخيفو بيا أخافو اهلل 

  ٕٖتعالى يكـ ال ظؿ إال ظمو(
خؿ النفس البشرية ثـ جاء الرسكؿ الكريـ صؿ اهلل عميو كالو يضع لنا مراحؿ تطكر العنؼ دا

مف خبلؿ حديثو الشريؼ حيث يقكؿ فيو )اال أنبأكـ بشر الناس؟ قالكا بمى يا رسكؿ اهلل. قاؿ مف 
أبغض الناس كأبغضو الناس, ثـ قاؿ: أال انبأكـ بشر مف ىذا؟ قالكا: بمى يا رسكؿ اهلل, قاؿ: 

بأكـ بشر مف ىذا؟ قالكا: بمى يا الذم ال يقيؿ عثران, كال يقبؿ معذرة كال يغفر ذنبان, ثـ قاؿ: اال أن
يبدأ العنؼ مف داخؿ النفس البشرية عندما  ٖٖرسكؿ اهلل, قاؿ: مف ال يؤمف شره ك ال ُيرجى خيره(

تبدأ البغضاء تنتشر في نفكس الناس ثـ يصبح الفرد متصيد لؤلخر ال يغفر لو عثرة كال يتقبؿ 
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العنؼ الخفيؼ الى عنؼ شديد حيث  منو عذرا  كال يغفر  لو ذنب ثـ يتطكر االمر كيتحكؿ ىذا
ال يؤمف الناس شره  كال يرتجكف منو خير كفي ىذه المرحمة يتطكر المرض كيصبح مف مرض 

 نفسي كمرض اجتماعي الى ظاىرة سياسية كحركة إرىابية تؤثر في امف المجتمع كاستقراره.
 الشعكر بالمسؤكلية  -خامسا  

اف يككف كؿ افراده في تكافؿ كشعكر بالمسؤكلية  اذا أراد المجتمع اف يتطكر كيزدىر فبلبد
فبل نجد مف يتنازؿ عف مسؤكليتو كيرمييا عمى االخر كيكؼ يده ىك ككانو يعيش في غير 
مجتمع , كنجد اف اغمب الدكؿ المتطكرة كالمتحضرة التي تنعـ باالستقرار كاالزدىار اف أبناء 

اف النظاـ السياسي نظاـ قكم يفرض مجتمعيا ككؿ فرد فييـ يتحمؿ مسؤكليتو  ككذلؾ نجد 
ىيمنتو كقكتو كسمطتو عمى افراده االمر الذم يجعميـ كؿ فرد عمى عاتقو مسؤكلية فيك مسؤكؿ 
عف كؿ ما يخص ىذا المجتمع مف اماف كاقتصاد كحتى نظافة البيئة فيي مسؤكلية الجميع , 

رسكلنا الكريـ صؿ اهلل عميو  كىذا ما اكد عيمو اإلسبلـ عندما ارد بناء مجتمع امف حيث جاء عف
أما عمي بف أبي طالب)عميو السبلـ( فقاؿ   ٖٗكالو انو قاؿ )كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو(

لنجد   ٖ٘مخاطبان المسمميف: )اتقكا اهلل في عباده كببلده فإنكـ مسؤكلكف حتى عف البقاع كالبيائـ(
مؿ حتى الحيكانات كاألرض المترككة اف االماـ عمي عميو السبلـ قد كسع دائرة المسؤكلية لتش

ذ قاؿ ربؾ  كىذا ما يؤكده قكلو تعالى حيف نصب االنساف خميفة لو في ارضو حيث قاؿ ))كا 
لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفة(( حيث حممو اهلل ىنا في ىذه األية المباركة المسؤكلية 

 الكاممة حيف نصبو خميفة لو في ارضو 
 المكاطنة  -سادسا 
تماء االنساف لكطف ىك شيء ميـ فبل يمكف لو اف يككف شخص مف دكف انتماء أم اف ان

يبقى تائيا ال مكاف كال انتماء لو , كىذا االنتماء ىك ما يجعؿ الفرد تحت مسؤكلية حفظ ىذا 
الكطف الذم ينتمي اليو ك اخاء افراد ىذا الكطف حيث ييمو ما ييميـ كما يعنييـ , يتعاكف معيـ 

كطف اكثر رقي كازدىا كطف ينعـ باألمف كاالستقرار يخمك مف العنؼ كالتطرؼ مف اجؿ بناء 
كالجيؿ ككؿ ما مف شئانو اف يزعزع استقراره كامنو , ككؿ مكاطف ينتمي لكطف ما يتكقع اف يرل 
كطنو في قائمة األكطاف األكثر تطكرا كتحضرا كازدىارا , كىذا ما ال يمكف حصكلو اال اذا شعر 
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نة كاالنتماء ليذا الكطف , كىذا ما يقع عمى المؤسسات التربكية كالتنشئة اف تغرسو الجميع بالمكاط
  ٖٙفي الفرد.

 األبعاد االجتماعية لبلمف المجتمعي كاىـ عكامؿ تيديده   \المبحث الثالث 
المفيـك الشامؿ لؤلمف  يعنى تييئة الظركؼ المناسبة التي تكفؿ الحياة المستقرة لبلفراد  

 -لمجتمعات مف خبلؿ األبعاد التالية : كالجماعات كا
ييدؼ الى تكفير كسائؿ التقدـ كالرفاىية لمفرد كحماية المصالح  البعد االقتصادم -ٔ

االقتصادية عمى المستكل القكمي كبذلؾ يخمؽ الظركؼ المناسبة كالمشجعة لمزيادة النسبية 
مستكل معيشي مرتفع النتاجية العمؿ كرأس الماؿ كالتي تكفر ضماف حصكؿ االفراد عمى 

كيتحسف باستمرار ككذلؾ تأمف كضع اقتصادم عادؿ كآمف , اف االمف االقتصادم يؤمف لمفرد 
معيشة مناسبة كيؤمف لو المسكف كالمأكؿ كالممبس كالعبلج كالتعميـ كضماف الحد األدنى لمستكل 

 ٖٚالمعيشة.
كذلؾ مف خبلؿ استقرار  الذم ييدؼ ىذا البعد الى تكفير االمف السياسي البعد السياسي -ٕ

النظاـ السياسي كمشاركة المكاطف في ديناميات ىذا النظاـ كانفتاحو عمى التطكر , كىذا يعني 
اف االمف السياسي لـ يقتصر عمى امف الدكلة بمؤسساتيا الرسمية فقط بؿ يتعدل ذلؾ الى امف 

زيادة السكانية كتطكر المكاطف اك امف الشعب  كقدرتو عمى تحقيؽ االستقرار االجتماعي مع ال
 ٖٛالحياة العصرية

يرمي ىذا البعد الى تكفير األمف لممكاطنيف لخمؽ  البعد االجتماعي )الفضاء االجتماعي( -ٖ
فضاءات التفاعؿ االجتماعي االمنة  بالقدر الذل يزيد مف تنمية الشعكر باالنتماء كالكالء , 

لركح المعنكية كزيادة اإلحساس باالنتماء كالعمؿ عمى زيادة قدرة مؤسسات التكجيو الكطني لبث ا
الكطني كاالعتزاز  باإلنجازات الكطنية فضبل عف احتراـ التراث الذل يمثؿ اليكية العامة التي 
تحدد االنتماء الحضارم يحدث ذلؾ مف خبلؿ استغبلؿ المناسبات االجتماعية ذات الطابع 

ني بما يكفر ليا االجكاء المناسبة الكطني التي تساىـ بتشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المد
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لتمارس دكرىا في اكتشاؼ المكاىب كتكجيو الطاقات كتعزيز فكرة العمؿ الطكعي في الخدمات 
االجتماعية  لتككف ىذه المؤسسات قادرة عمى النيكض بكاجبيا كرديؼ كداعـ كمساند لمجيد 

  ٜٖالرسمي في شتى المجاالت.
اذ يتـ ذلؾ مف خبلؿ احتراـ المعتقدات الدينية  االعتقادمالبعد الثقافي اك المعنكم أك  -ٗ

لبلفراد كالجماعات المككنة لمبناء االجتماعي في المجتمعات التعددية بكصفيا العنصر األساسي 
في الكحدة كالتماسؾ االجتماعييف بمراعاة حرية األقميات في اعتقاداتيا. أف ىذا البعد يتطمب 

فاظ عمى العادات الحميدة كالتقاليد المكركثة باإلضافة إلى القيـ التي احتراـ الفكر كاإلبداع , كالح
 ٓٗاستقرت في الكجداف الجمعي كدرج الناس عمى اإليماف بو.

 اىـ عكامؿ تيديد االمف االجتماعي  -٘
أف األمف االجتماعي يقع ضمف مفيكـ األمف الكطني ) القكمي ( إاّل أنو يرتبط بالعكامؿ 

ك بيذه الحدكد يعنى حماية المجتمع مف الجرائـ الكاقعة كالمتكقعة . أف القصد الداخمية المؤثرة كى
مف األمف االجتماعي ىك تحقيؽ االستقرار. الذم يقكـ عمى احتراـ حقكؽ اآلخريف كصكف 
الحرمات, كحرمة النفس كالماؿ كاألعراض بما يساىـ في خمؽ التكافؽ كبخاصة بيف الذيف آمنكا 

الكفر اك النفاؽ الديني اك االجتماعي فإذا انعدـ الظمـ كساد ميزاف العدؿ كما كلـ يمبسكا إيمانيـ ب
كرد في محكـ التنزيؿ الذم ربط بيف األمف كاإليماف فمف مقكمات االيماف انعداـ الظمـ بيف افراد 
المجتمع االسبلمي فتحقيؽ األمف يعد اىـ جكانب األمر بالمعركؼ كالنيى عف المنكر لحفظ 

ـ كالعمؿ بأكامر اإلسبلـ. يعرؼ محمد عمارة األمف االجتماعي االسبلمي  بأنو النظاـ العا
الطمأنينة التي تنفى الخكؼ كالفزع عف األفراد كالجماعات فاألمف أىنأ ىك العيش باطمئناف في 
جميع مياديف العمراف الدنيكم كالمعاد اآلخركم الف الظمـ مف أبرز عكامؿ تيديد األمف 

 ٔٗائمو  كالعدؿ أقكل جيش يمكف اف يحقؽ مثؿ ىذه الغاية.االجتماعي كنقض دع
الفقر اف حالة الفقر ىي حالة مترادفة مع حالة الغنى  كاالثناف مكجكداف في جميع  – ٔ

المجتمعات البشرية  . اف الفقر ناتج مف عدـ تكازف في الظركؼ المعيشية مف الدخؿ كالعمؿ 
كالعماؿ عمى حد سكاء كبيذا تككف المدف كىذا مما يزيد استقطاب أصحاب رؤكس األمكاؿ 

الحضرية ك الصناعية تتضمف مستكييف مف مستكيات المعيشة االمر الذم يجعؿ الفكارؽ 
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 14ص, يصذس عبثك , انإعالو وااليٍ االجزًبػٍ , يذًذ ػًبسح   



المعيشية كالطبقية مكجدة في ىذه المدف إضافة الى ذلؾ كجكد عدد مف البطالة كاالسر الفقيرة 
شي في المجتمع كؿ ىذا يجعؿ كالمتقاعديف عف العمؿ ككبار السف االمر الذم يجعؿ الفقر متف

مف مناطؽ التي يقنطيا الفقراء مكاف النتشار الجرائـ كالمشاكؿ االجتماعية المستعصية مف 
اإلدماف عمى المخدرات كالمسكرات كالتزكير بكافو اصنافو كتيريب السمع كالبضائع كباقي 

ؾ كالمصارؼ المخالفات القانكنية مف اجؿ الحصكؿ عمى الماؿ  ككذلؾ السطك عمى البنك 
 ٕٗكالعمميات االجرامية مف اجؿ الحصكؿ عمى اكبر قدر مف الماؿ 

الجيؿ اف ىذه المشكمة تأتي في مقدمة جميع المشكبلت االجتماعية حيث اف الجيؿ  – ٕ
ىك االفة األكثر ىتكا في المجتمع فيك السبب لما تعاني منو االمة مف فقر كمرض كفكضى 
كخمكؿ كسكء اخبلؽ كاذكاؽ إضافة الى ما ىك بارز مف عدـ انسجاـ كتماسؾ ككذلؾ التفاكت 

  .ٖٗاالجتماعية العظيـ بيف الطبقات 
المخدرات ىي ليست بالشيء الجديد عمى المجتمع البشرم لكف تزايد اعداد المدمنيف  – ٖ

  ٗٗعمييا كظيكر أنكاع متعددة  جعؿ منيا مشكمة تيدد المجتمعات بشكؿ كاضح ككبير.
العنؼ اف المشكبلت االجتماعية ىي احد اىـ األسباب في انتشار العنؼ في المجتمع  -ٗ

رة حاالت الطبلؽ كازدياد اعداد المدمنيف عمى المخدرات كاف ليا اثر كبير ككاضح حيث اف كث
  ٘ٗفي ارتفاع اعداد المشاجرات كارتفاع نسب العنؼ في المجتمع .
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 االستنتاجات

عانى المجتمع العراقي مف الكثير مف الظركؼ االجتماعية االستثنائية منيا مشكبلت  ٔ
ياسي التي اكدت بالنظاـ االجتماعي فيو غالى مياكم الفساد االدارم كالمالي كالس

المشكبلت المتبلحقة القائمة عمى االفتقار الى الخدمات كفرص العمؿ كالتردم 
المستمر في االكضاع االقتصادية الذم جر العديد مف المشكبلت االجتماعية االخرل 

ة الرامية الى نتيجة لذلؾ لذا عمدت المرجعية الى  دعـ كتكجيو الحركات االجتماعي
 االصبلح االجتماعي فيو دعما مشركطا .

تدخمت المرجعية بشكؿ مباشر في رفض كتقييد مجمكعة مف االفعاؿ االحتجاجية التي  ٕ
يمكف اف تضر بالصالح العاـ رغـ الغايات االصبلحية التي يستخدميا المطالبيف 

 تبرر الكسيمة .باإلصبلح االجتماعي كالسياسي في المجتمع العراقي فالغاية ال 
اف فتكل الجياد الكفائي حظيت بتايد رجاؿ الديف االخريف مف ممثمي المؤسسة الدينية  ٖ

في البناء االجتماعي العراقي كاعتبركا اف دكرىا في تقكية أكاصر السمـ المجتمعي يقع 
 عمى جانب كبير جدا مف االىمية .

صفكؼ الحشد الشعبي ممف اعتمدت المرجعية الدينية في تكجيييا لممقاتميف في   ٗ
تطكعكا ألداء الكاجب الكفائي عمى االرث االسبلمي الذم يرفض القصاص الفردم 

 مف ابناء المناطؽ المحررة ككجيت بالمجكء الى القانكف كتفعيؿ دكرىا في ذلؾ.

تركزت تكجييات المرجعية الدينية في حفظ السمـ المجتمعي عمى المدييف القريب كالبعيد بيف 
لمناطؽ المحررة كبيف المتطكعيف في صفكؼ الحشد الشعبي عمى ضركرة الحفاظ عمى ابناء ا

التكازف الديمكغرافي في المناطؽ المحررة كعدـ تعمد احداث التغييرات الديمكغرافية فييا لئبل 
يتعرض احد مف سكاف اك عكائؿ ىذه المناطؽ بطرقة مقصكدة اك غير مقصكدة الى الغبف اك 

 مكاتو.فقداف امكالو كممت
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