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 حلقة نقاشية 

22-4-2222  

 االمن االجتماعي في العراق تحديات
 الباحث : م. مؤيد جبار حسن

 الدوليةقسم الدراسات 

 

 مقدمة

 

لقد أصبح االمن االجتماعي الهاجس االكبر في حياة كل فرد يعيش في المجتمعات البشرية 
فالحاجة الى األمن  سواء كانت المجتمعات المتطورة اقتصاديا ، او المجتمعات المتخلفة ،

بمفهومه الواسع يشمل جميع بني البشر الذين يعانون من مخاوف متعددة منها ما هو اقتصادي 
او سياسي او اجتماعي او ديني ، بوضع جملة من االجراءات والبرامج والخطط السياسية 

  1واالجتماعية والثقافية تستهدف توفير االمن الشامل الذي يحيط بالفرد والمجتمع .

لذا يعد موضوع االمن االجتماعي في العراق من أخطر المواضيع الذي يمكن ان يكتب عنه أي 
باحث او كاتب ، بحكم أختالط القضايا ببعض ، بين ما هو سياسي واقتصادي وأمني وأجتماعي 

 وثقافي وحضاري. 

منى ق كما نتالى بيان اهمية االمن االجتماعية وضرورة االخذ به لكي يكون العرا الورقةتهدف 
 من مجتمع قوي تمثله ويمثلها خير تمثيل . تأتيمزدهرا ومسالما ومتماسك ، فالدولة القوية 
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 اوال : ماهية االمن االجتماعي في العراق

 

وقبل الخوض في تعريفات االمن االجتماعي ، يتبادر الى الذهن تساؤل : لماذا االمن 
 لضمان الدولة من جانب أجهزة ملحة مجتمعية حاجة هنالكاالجتماعي بالذات ؟ والجواب : ان 

 :نفسه المجتمع من تنتج أن يجب والتي خطارألا من والجماعات فرادألا سالمة

 تحديدا والجماعات فرادألا بين التشبيك خالل من المجتمعي لالمن ماسة حاجة هنالك. 2 
 .يموالق لالخالق مناف أو به مرغوب غير أو تخريبي أو طبيعي غير سلوك أي ضبط لغايات

 لغنيةا أو الفقيرة سواء كافة المجتمعات في الخطر ناقوس تدق باتت غريبة ظواهر هنالك. 2 
 .المجتمعي منألا وزعزعة والرذيلة المخدرات كظواهر السواء، على

 تنتشر وغيرها الجرائم وارتكاب والسرقة والتخريب الممتلكات على عتداءإلا من حاالت هنالك. 3 
 !المنظمة الجرائم غرار على المناطق بعض في

ة المجاميع االرهابي قبل من المناطق بعض في للسكان وقلق وإزعاج ترويع حاالت هنالك. 4 
 .والجماعات الخارجة عن القانون وغيرها

 

 وهي عديدة ، لكن ابرزها : مقومات االمن االجتماعي : 

 

 : سيادة القانون  -2

 يعجم فيه يكون  للحوكمة مبدأ“ بأنها القانون  سيادةلالمم المتحدة  العام األمين وصف
 نمسؤولي ذاتها، الدولة ذلك في بما والخاصة، العامة والكيانات، والمؤسسات األشخاص

 ضاءق إلى إطارها في ويحتكم بالتساوي  الجميع على وتطبق علنا، صادرة قوانين أمام
 كذلك دأالمب هذا ويقتضي. اإلنسان لحقوق  الدولية والمعايير القواعد مع وتتفق مستقل،

 أمام ءلةوالمسا القانون، أمام والمساواة  القانون، سيادة بمبادئ االلتزام لكفالة تدابير اتخاذ
  القرار، عصن في والمشاركة السلطات، بين والفصل القانون، تطبيق في والعدل القانون،
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والفعل  -لتكف–فالتكافل تبادل الكفل والكفالة ، وهو مصدر لفعل : التكافل االجتماعي  -2
مزيد ويعني اإلكثار والمشاركة، وكلمة التكافل تعني التساند والتضامن ، وهي الكفل أي 

الحظ والنصيب والمثل ، والكافل هو العائل والضامن والقائم بأمر اليتيم، وقد أختلفت 
ماعي وشموليته، فقد قصره البعض على المساعدة اراء الباحثين في معنى التكافل االجت

واالعانة للمحتاجين عن طريق جهود االفراد ونشاط الدولة ، وقصره البعض االخر على 
معالجة الموضوع االقتصادي، ووسع معناه اخرون ليتناول جوهر كيان االنسان، حريته 

 يته نحو نفسهوكرامته ، وجعله يشمل مسؤولية الفرد نحو أخيه االنسان ، ومسؤول
والتكافل ،  2ومسؤولية المجتمع نحو افراده والضمان االجتماعي الذي تنظمه الدولة.

 بالتالي، مبدأ اسالمي وعربي نبيل ، لم يزل يتميزون به ويفتخرون به على باقي االمم.
وهذا المفهوم يقود الى جملة معاني قد تتضارب فيما بينها ، ولكن : التعايش السلمي -3

 تصنيفها الى مدلوالت عدة :يمكن 
ايديولوجي ، يحمل معنى الحد من الصراع ، او ترويض الخالف  –اوال : مدلول سياسي 

، او العمل على احتوائه ، او التحكم في ادارة الصراع ، وهذا اول معنى عرف به 
 التعايش كمصطلح، وربما يكون اكثر التعريفات دقة.

تعاون المستمر في العالقة المبنية مع االخر في ثانيا:مدلول أقتصادي، يحمل معنى ال
 الجانب االقتصادي. 

حضاري ، يحمل معنى التعايش الديني ، او التعايش  -ثقافي-ثالثا: مدلول ديني
الحضاري ، والمراد به التقاء ارادة اهل االديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل 

 من اجل احالل االمن والسالم.
ل اجتماعي، يحد من تطرف الصراعات العرقية، ويكسر من شوكة التعصب رابعا:مدلو 

القبلي، ويزيل الحواجز النفسية بين طبقات المجتمع المختلفة ، وينمي الشعور باالخوة 
واخيرا، عن جميع هذه المعاني ، يمكن الحصول على مفهوم أنساني يدعو  3االنسانية.

 لخالف واالحتراب والصراع .جميع البشر الى العيش  معا بسالم ونبذ ا
 الجماعيةو  الفردية والممارسات السلوكيات مجموعة التسامح ويعني: التسامح ونبذ العنف  -4

 مخالفة ريقةبط يتصرف أو يعتقد من كل وتقويم والتعصب، التطرف نبذ إلى تهدف التي
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. فيه عيشي الذي المجتمع وقيم يتوافق بما الصحيح، الطريق إلى  وإعادته السائدة، للقيم
 يةالفرد والممارسات التصرفات لمواجهة المتبع والنهج السلوك التسامح يعني كما

 ، العنيفة التصرفات من الحد إلى تؤدي مما كان مجال أي في المبررة غير والجماعية
 تعصب، ودونما اآلخر، والرأي الرأي قبول إلى يؤدي التسامح أن إلى إضافة هذا

 4.واإلقناع الحجة على القائم الهادف الحضاري  والنقاش
: ويبدأ من مستوياته االولية بين المواطنين في المنطقة الواحدة الى التعاون االقتصادي -5

ن للتعـاو  التعاون بين االقليم في ذات الدولة الى التعاون بين الدول نفسها ، إذ ان
االقتصـادي فـي التـاريخ اإلنسـاني جـذور ضـاربة فـي أعمـاق بعيـدة وتتجلـى صـوره المبكـرة 

مـن مجـرد التفـاهم والمشـاورة إلـى توثيـق األوامـر بـين الـدول.فـال يمكـن ألي دولـة مهمـا 
مـن  ـة عـن غيرهـاكانـت إمكانياتهـا أن تعـيش طـويال وتظـل حياتهـا مسـتمرة وهـي فـي عزل

الـدول ، فالطبيعـة اإلنسـانية والتضـامن فـي المصـالح والمشـاركة فـي النهـوض بالحضـارة 
يـدفعها أو يجبرهـا إلـى ضـرورة إقامـة العديـد مـن العالقـات المتنوعـة وتنميـة روابـط 

ها ط جماعيـة تضـمالتكامـل اإلنسـاني،التي تـربط بينهـا كمـا يـدفعها إلـى تكـوين روابـ
 5.جميعا

: وهنا يجب الكالم عن المواطنة النشطة او الفاعلة ، حيث من الضروري عدم  المواطنة -6
التشجيع على االعتماد على دولة الرفاهية ، والتوجه نحو المبادرات الموجهة نحو العمل 

التطوعي والعطاء ، بدال من زيادة المشاركة السياسية التي تتمحور حول التصويت . 
ة الناشطة ليست مفهوما جديدا ، لكن تراجع دور الدولة ومن هنا يمكن القول ان المواطن

وقدرتها على القيام بمسؤولياتها بات يرتب مسؤوليات اضافية على المواطنين ويستدعي 
مبادرة ناشطة منهم ، تأتي في إطار تنامي دور المجتمع المدني بوصفه قطبا جديدا 

مية والحد من آثار العولمة وشريكا للسلطة والقطاع الخاص ، في إطار السعي الى التن
 6وتداعياتها . 
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http://www.wasatyea.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-
%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-
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 ثانيا: المتغيرات المؤثرة في االمن االجتماعي في العراق

 

مشاكل وعلل ، منها ما  ان المتتبع للشأن العراقي ، سيجد ان المجتمع هناك يعاني جملة من 
 هو داخلي المصدر) كأزمة السلطة مثال(  ومنها ما هو خارجي ) كاالرهاب( 

  يعد تحقيق االندماج بين المكونات الثقافية بمثابة الغاية االهم في : عدم االندماجازمة
بحيث تجرى عمليات االندماج في شتى صعد الدولة  –االمة  –مشروع بناء الدولة 

وهياكلها فهي تستهدف بناء كيان سياسي جديد يتمايز عن جميع الكيانات والجماعات 
يث شعور االفراد والجماعات تجاهه بحس المقاسمة المكونة له, فهو كيان مشترك من ح

  .والمشاركة
 على الرغم من غياب تعريف واحد ومتفق عليه لالرهاب في القانون الدولي ، االرهاب :

فإن وصف عمل ما بأنه "ارهابي" ال يعني فقط ان ذلك الحدث يجمع بعض الخصائص 
ي او سبب سياسي او فلسف لكن هذا الوصف يعني ايضا أنه ال يمكن قطعا تبريره بأي

ويعد هذا العنصر من ايديولوجي او جنسي او عرقي او ديني او بسبب أي شي أخر. 
 العناصر العنيفة التي ضربت المجتمع العراقي وخلفت ماليين الضحايا بين قتيل ونازح.

 لم يتاصل مفهوم الدولة في العراق كما في بقية الدول العربية، في الوعي : ازمة السلطة
والممارسة العملية على غرار التاصيل الذي حدث للمفهوم في اوربا بعد عصر النهضة 

والثورة الفرنسية . فال يوجد الى حد كبير تفاعل في الوعي بين النخب السياسية 
والمجتمع والمثقفين مع مفهوم الدولة، فالنخب السياسية تريد بقاء الوضع الراهن على ما 

غائب بسبب التخلف الموروث تاريخيا، ودور المثقفين  هو عليه، والوعي المجتمعي
مفتوح او مقنن من قبل السلطة السياسية ، ولم تجر محاوالت جدية من قبل السلطة 

 7لصقل الوعي المجتمعي ، ونقله الى حالة متقدمة وعصرية ورشيدة.
ي فان حالة عدم االستقرار التي يشهدها النظام السياسي في العراق تعكس وجود خلل 

 تركيبة النظام وفي عالقته مع بيئته الداخلية والخارجية ، 
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 اإلسالمية الفرق  نشوء مع العربية األدبيات في الطائفية مصطلح ظهر : وقدالطائفية 
 وذلك عشر التاسع القرن  منذ إال بقوة يستعمل لم المصطلح ولكن ، الخوارج مثل األولى
 العربي، للعالم الغربي االستعمار بمرحلة اقترنت وخارجية داخلية عوامل تأثير تحت
 االختالفات في المتمثل الداخلي الواقع بين التفاعل من نوع حدوث إلى أدى ما وهو

 بشكل االختالفات هذه استغلت التي الخارجية والمؤثرات ناحية، من والطائفية المذهبية
والتجاهر بالطائفة من  .السياسي إطارها إلى المجتمعي إطارها من وأخرجتها سلبي

، واصبح الحديث صريحا عن 2223المظاهر السياسية البارزة للطبقة السياسية بعد عام 
 للعدالة في القتل على الهوية. 7في7منقذ س ومنقذ ش ، حتى ظهرت نظرية 

 أثارا مدمرة على الفرد والمجتمع وله تكاليفه االقتصادية واالجتماعية : ان للفساد  الفساد
والسياسية الباهظة وان اآلثار المدمرة للفساد في العراق ليست مجرد قضية أخالقية بل 

انها قضية عامة يمثل األثر االجتماعي منها في القضاء على هيبة القانون وانهيار شديد 
في البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية الى جانب ان الفساد اإلداري يؤدي الى إعادة 

ول بشكل غير مشروع ويحدث تحوالت سريعة وفجائية في التركيبة توزيع الدخ
االجتماعية األمر الذي يكرس التفاوت االجتماعي ويزيد من احتماالت التوتر وعدم 

 8 .االستقرار السياسي
  يواجه العراق أزمة مالية حادة ألقت بظاللها على جميع مرافق : االزمة االقتصادية

عية وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، هذا الحياة االقتصادية واالجتما
المورد الذي يعتمد عليه العراق بشكل شبه كامل في تمويل الموازنة، إضافة إلى ضعف 

 -الزراعة والصناعة بكافة فروعها  -مساهمة القطاعات الرئيسية في االقتصاد العراقي 
 .في تعزيز موارد الموازنة

 
 مباشر او غير مباشر يطرأ على الخصائص الفيزيائية او وهو أي تغيير :  التلوث

الكيميائية او البيولوجية او االشعاعية في أي جزء من اجزاء البيئة، وذلك نتيجة 
لتصريف او انبعاث او طرح فضالت وملوثات معينة، بحيث تؤثر على االستخدام 

ال خطورة على النفعي للبيئة تاثيرا ضارا، االمر الذي يسبب حالة خطورة او احتم
 9على الحيوانات والحياة البرية او النباتات. الصحة والسالمة والرفاهية العامة، او 
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تحديا خطيرا يتمثل في تلوث الهواء والماء والتربة ، وذلك تواجه البيئة في العراق ان 
البالد باالضافة الى غياب  توالت علىنتيجة االهمال الحكومي والحروب المدمرة التي 

وزيارة قصيرة لمستشفيات االمراض  ثقافة الحفاظ على البيئة لدى عامة الشعب.
 المستعصية كالسرطان تبين مدى فتك العامل البيئي واالهمال الحكومي ايضا.

  : العظمى لتكنولوجيا المعلومات  االهميةازدادت في العقد الحالي العالم االفتراضي
وانبثاق عصر جديد  باالعالم،امتزاجها  السيماكونها امتزجت في جميع نواحي الحياة 

الرقمي والذي أحدث تغيير في الواقع السياسي العالمي  االتصالأطلق عليه عصر 
حيث ادى الى تغييرات هامة في المنطقة ، فقد  االوسطفي منطقة الشرق  وباالخص

جديد بيد الدول الكبرى واطلق عليه  كسالح االعالماستطاعت هذه التقنية أن تستخدم 
التقليدي كما في  للسالحوهو الذي حل محل استخدامها  (القوة الناعمة)فيما بعد ب

لوقت للعالم مع على دول العالم ، وكان هذا واضحًا وجليًا بنفس ا ةالسابق للسيطر 
دة والدول المتح الوالياتصعوبة إخفاء التكلفة المادية والخسارة البشرية التي تكبدتها 

 .222310العراق عام احتاللالمتحالفة معها في 
مكانة وتأثير كبير على الساحة الداخلية ، لذلك جندت له القوى  للعالم االفتراضيو 

على الجماهير وتحريك الرأي العام ، بكافة  المؤثرة جيوشا الكترونية ، مهمتها التأثير
 الطرق االخالقية وغير االخالقية، بما يخدم مصالحها ويحقق اجنداتها في العراق .

  
  يعتبر الوضع االنساني والتهجير في العراق هو أحد اكثر االشكال قسوة عبر : الهجرة

، وربما قبلها اذا ٨٦٩١لعام نزوح في البلد تعود بدايتها الموجات  ان تعاقبالعالم ، اذ 
 . ويعود تأريخ التهجير في العراق الى مزيج من  اعتبرنا منها تهجير اليهود العراقيين

 11.عوامل العنف الداخلية ، والتدخالت الخارجية ، وأسباب سياسية ودينية تضغط بقسوة
 وتنقسم الى هجرة داخلية ) داخل البالد( وهجرة خارجية )الى دول العالم(.

  

 

                                                           
جامعة –رأفت مهند عبد الرزاق، دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكل الوعي السياسي، رسالة ماجستير، كلية االداب والعلوم  10

 .2، ص 2113، البترا ، االردن 
 .4، ص 2118مجلس النواب العراقي، كانون االول–مصطفى محمد راضي، الهجرة غير الشرعية للعراقيين، دائرة البحوث  11



في العراق(((  االمن االجتماعيتحديات )))

 .....................................))) م. مؤيد جبار حسن (((

8 
 

 

 

 ثالثا: مستقبل االمن االجتماعي

 

التركيبة المجتمعية التي يتميز بها العراق قائمة على التنوع الطائفي والقومي والديني،  وبما أن
 ، حيث استطاعت مناالخرى فالبد معها من تحقيق وازكاء مبدأ التعايش كما فعلت المجتمعات 

خالل االمن االجتماعي ومن الرغبة في تحقيق رفاههم االقتصادي، خلق تعايش سلمي في ظل 
في مسار تحقيق االندماج االجتماعي من خالل  سعىمنظومة الحقوق والوجبات. والعراق قد 

يان حيث يأكد في مادته الثالثة ) إن العراق بلد متعدد القوميات واالد 2225دستوره لعام 
والمذاهب( واشار إلى حقوق االقليات الدينية في الماده ثانيًا بقوله ) يضمن الدستور العراقي 

الحفاظ على الهوية االسالمية الغلبية الشعب العراقي كما ويضمن كافة الحقوق الدينية لجميع 
 12).ائيينداالفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين وااليزيديين والصابئة المن

  

 اللخ ملفات المهمة،  من عدد مواجهة العراقية الدولة على العراق في المجتمعي األمن ولتعزيز
 -:اهمها من القادمة المرحلة

  

 :المتطرفة الجماعات ـ2

 هو انماو  ، العراق في األرهابية والتنظيمات األرهاب نهاية ابداً  اليعني داعش تنظيم ندحارا ان
 خالياه ءلبنا جديد من داعش تنظيم سيعود القادمة المرحلة فخالل ، طويلة معركة في كبير نصر

 مستمرة مازالت السورية األزمة وان خصوصاً  ، العراقية الساحة على األرهابية نشاطاته واستئناف
 يه اخرى  مناطق في قدم موطئ له ليجد العراقي االراضي غادر التنظيم ان ، هذا يومنا لغاية
 في جديدة ارهابية جماعات تشكيل اعادة عن العراق في داعش نهاية سيفرز وكذلك ، نسبياً  قريبة

 تلك بعض في متجذر اصبح الداعشي الفكر الن ، التنظيم عليها يسيطر كان التي المناطق

                                                           
، 2119، مركز النهرين للدراسات االستراتيجية، العراقي في الّسلمي التعايش وضرورة االجتماعي االمناسماء خير هللا كريم،  12

  https://www.alnahrain.iq/post/471الرابط: 

https://www.alnahrain.iq/post/471
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 لسنةا وانصار القاعدة مثل العراق في المتطرفة التنظيمات بعض ان الى باألضافة ، المناطق
 وهو داعش ةبودق في األنصهار بسبب هو العراقية الساحة عن غيابها كان ، وغيرها والنقشبندية

 .اخرى  بتسميات او القديمة بمسمياتها سواءً  الواجهة الى القريب بالمستقبل عودتها يعني ما

  

 :القانون  على الخارجة المجاميع ـ2

 كريةالعس ومؤسساتها العراقية للدولة ضعف من رافقها وما ، األمريكي األحتالل فترة افرزت
 المسلحة والمجاميع تشكيالت من كبيرة اعداد االرهاب على حرب من أعقبها وما ، واألمنية
 اميعالمج وهذه ، منها واقوى  الدولة فوق  مجاميع نفسها تعتبر والتي ، القانون  على الخارجة

 لذلك ، ةمختلف وعناوين تسميات تحت العراقي الشارع في تتحرك وهي ، والمال السالح تمتلك
 احد وال ن القانو  طائلة تحت الجميع ان الكل وأفاهم وقوة بحزم المجاميع لتلك التصدي الدولة على
وتلك لعمري ليست بالمهمة اليسيرة في ظل وجود دول تيسر عمل هذه الجماعات لتنتفع  .فوقه

 منها في تنفيذ مخططاتها للمنطقة .

  

 :المخدرات تجارة ـ3

 خدرةالم الطبية العقاقير على باألدمان بدأت فقد ، مراحل بعدت العراق في اإلدمان ظاهرة تمر 
 المخدرة الالكرست مادة تعاطي ظاهرة أعقبتها ثم( الحشيش) النباتية المخدرات لتعاطي تطورة ثم ،
 فضع وبسبب ، األخرى  الجرائم جميع فيها تنشأ التي الخصبة االرض هي المخدرات ان ،

 األضافةب ، معالجتها يجب خطيرة ظاهرة الى العراق في المخدرات تحولت الدولة وانشغال الرقابة
 راقالع داخل الى تهريبها يتم حيث الخارج من للعراق قادمة هي المخدرات المواد جميع ان الى

 وشبكات وتجارها المخدرات مواجهة ةمالقاد المرحلة خالل يجب لكن ، شرعية غير بصورة
 .والتعاطي البيع وأماكن والتوزيع والنقل التهريب

وهنا يجب ان يتكاتف الخطاب السياسي والديني والمجتمعي الصدار بيان مشترك قوي رافض 
 للمخدرات وناصحا لمن يتعاطها بالكف عنها ومحذرا تجارها باقسى العقوبات.
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 :التزوير شبكات ـ4

 لتزويرا مشكلة هي ، الحاضر الوقت في العراقية الدولة منها تعاني التي الخطيرة المشاكل من
 عمليات في ، األفراد او الصغيرة المجموعات او الكبيرة التزوير شبكات من العديد تنشاط حيث

 والوثائق ، العقارات وسندات ، الرسمية والكتب األوراق تزوير ، التزويد عمليات وتشمل ، التزوير
 .االموال صرف وذونات والصكوك ، النقدية والعمالت ، والشهادات

وتنشط عصابات التزوير في أماكن محددة معروفة وتدور الشبهات أنها محمية من قبل بعض 
 رجال االمن والسياسة الفاسدين المنتفعين من أنشطتها االجرامية .

  

 :السالح انتشار ـ5

 عن اعللدف السالح شراء الى المجتمع من واسعة شرائح دفع العراق في االمني الواقع انهيار ان
 الكثر لعراقيا الجيش وانهيار السابقة الحروب بسبب بكثرة العراق في السالح تواجد ومع ، النفس

على االرصفة ومنصات  وتشترى  تباع سلعة اصبح السالح فان الماضي العقد خالل مرة من
 من قطعتين او قطعة من المواطنيين منازل من منزل اليخلوا واليوم ،التواصل االجتماعي 

 .المجتمعي األمن على خطيرة مشكلة يمثل ما وهو ، األسلحة

  

 :العشائرية النزاعات ـ6

النزاع هو شكل من اشكال الصراع الذي يؤلف طرفيه عشيرتان او اكثر، يلجأ فيه طرف الى 
استعمال العنف المسلح ضد الطرف االخر، فيذهب جراءه عشرات االفراد، ويستمر لمدد زمنية 

يتعسر معها ايجاد حل ممكن للوصول الى السلم. والواقع ان النزاع الناشئ بين االطراف ال يرتبط 
عات النزاع العشائري نفسها، إنما يرتبط بمسببات مرجعية ثقافية واجتمعية عميقة تحملها بموضو 

الجماعات المتعارضة، وتدديم لديها مثل هذا السلوك القائم على التناحر. ولعل أهم المشكالت 
االجتماعية للنزاعات العشائرية تلك التي يتصل أغلبها بموضوعات : القتل و نزاعات الملكية، 

 ديد المشكالت الخالفية التي ال ينتظمها ناظم قانوني رسمي صريح وع

 لطبيعةا وكذلك ، السابقة الفترة خالل المواطن حماية على قدرتها وعدم العراقية الدولة ضعف ان
 العشائر كتل وان ، المجتمع في والعشائرية العشيرة تقوية الى ادت ، العراقي للمجتمع القبلية
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 املع يمثل ما وهو ، القضايا مختلف على تنشأ التي نزاعتها فض في السالح على تعتمد
 تىوح ، العراق وجنوب وسط مناطق في اليوم نلمسه ما وهو ، األمنية واجهزتها للدولة ضعف
 .بغداد العاصمة في المناطق بعض

  

 :بالبشر األتجار ـ7

 من مالرغ فعلى ، بالبشر األتجار جرائم هي المجمتعي األمن تهدد التي الخطيرة الملفات من
 لجريمةا بهذه متخصصة شبكات هناك توجد انه األ العراقي المجتمع في الظاهرة هذه محدودية

 .الجماعات السرية  قبل من بعضها تدار

 وقد شكل البرلمان العراقي في قانونه لمكافحة االتجار بالبشر، لجنة مركزية مهمتها :

 منها والحد بالبشر االتجار ظاهرة لمكافحة والبرامج الخطط وضع -أوالً 

 الجهات مع قبالتنسي تنفيذها ومتابعة بالبشر االتجار لمكافحة الالزمة التوصيات تقديم -ثانياً 
 .العالقة ذوات

 للجهات ورفعها لةالص ذوات الدولية لالتفاقيات وفقاً  بالبشر باالتجار المتعلقة التقارير اعداد -ثالثاً 
 .العالقة ذوات

 والحقيقة ال نلمس أي اثر لهذه القرارات على ارض الواقع، النها ال تعدو كونها حبر على ورق. 

  

 :والدوائي الغذائي األمن ـ8

 الفساد اروانتش ، والدوائي الغذائي باالمن المعنية العراقية الوزارت قبل من الرقابة غياب ظل في
 كبيرة كاتشب العراق في نشطت ، الوزارت لتلك التابعة الرقابية المؤسسات في والمالي األداري 

 المضرة او الفاسدة والدوائية الغذائية المواد واستهالك لتوزيع تجارية ساحة العراق جعل على تعمل
 حةالص لشروطة المطابقة غير او ، المعروفه غير المناشئ ذات او التالفة اوالمواد باالنسان
 .والمجتمع بالمواطن تضر التي الجرائم من يعد ما وهو ، والسالمة

 يف الغذائي لألمن الوطني المشروع إطالق عن ، التخطيط وزير السيد أعلنوالهمية الموضوع 
 الزراعية المحاصيل من الذاتي االكتفاء تحقيق إلى الوصول بهدف( 2222-2222) العراق
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وهنا يبدو واضحا التخبط الحكومي بين دعاوى االكتفاء  .2232 عام في الحيوانية والمنتجات
 وقرارات تسهيل دخول المنتجات االجنبية .  

  

 

 الخاتمة 

االمن االجتماعي ذا اهمية لكل الدول ، دون استثناء، ويكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للعراق 
بسبب حجم التحديات التي يواجهها ، والتي تهدد وجوده واستمراره بقاءه وطنا واحدا موحدا 

 او حروب ونزاعات بين طوائفه المتعددة. تقسيمللجميع، دون 

راقي ، ليس مسؤولية الحكومة ومؤسساتها المختلفة فقط، ان الحفاظ على االمن االجتماعي الع
وانما يقع على كاهل جميع افراد المجتمع ، بالكلمة والفعل قد ننجح ونعيد للوطن أمنه وأمانه 

 وهذا يعود بالنفع للجميع، وأن افترقنا ذهبت ريحنا وفشل مسعانا وتشتت جمعنا.

 تمع بكل فئاته ومؤسساته:ان من أهم التوصيات لصانع القرار العراقي والمج

اوال: جعل أمن العراق االجتماعي خطا احمر ال يتجاوزه القوي وال الضعيف وخارج قوس 
 المنافسة السياسية واالقتصادية المحتدمة .

ثانيا: السعي الجاد والحثيث لحل مشاكل البالد ألنها في ترابط وثيق مع بعضها ومع استقرار 
جود الفساد والمليشيات وانتهاك القانون ال وجود المن االمن االجتماعي ، فمثال مع و 

 مجتمعي.

ثالثا: االستعانة بالتجارب الدولية في هذا الشآن، سواء من الدول االقليمية او الدولية ، 
 ومحاولة االستفادة من خبراتها في هذا المجال، لسد الثغرات وعدم تكرار االخطاء .

مجتمعي في المناهج الدراسية ، على مستوى الجامعي رابعا: ادراج مادة علمية عن االمن ال
في اقل تقدير، لكي يطلع الشباب عليها وتكون لديهم المناعة والحصانة ضد امراض المجتمع 

 وتكون لديهم المعرفة لتحقيق االمن لمجتمعهم.

خامسا: سعي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة الى تكوين منظومة قيم واخالق 
لنمط الحياة التقليدية والسلوك اليومي ، لتشمل رؤى وافكار ومعتقدات سائدة في عابرة 
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المجتمع ، لتثبيت روح المواطنة الحقة) حقوق و واجبات( والمحافظة على النسيج االجتماعي 
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