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 :الممخص
يمثؿ األمف األولوية الكبرى لكؿ بمد , واف األمف االجتماعي ضرورة حتمية 
في المجتمع, فبل يتقدـ المجتمع دو وجود األمف الذي يعزز االنتماء والوالء 

المجتمع العراقي منذ لمبمد لدى األفراد وكاف لمتحديات التي يتعرض ليا 
عقود مضت ودخولو في سمسمة مف الحروب والصراعات الداخمية 
والخارجية وكذلؾ األزمات المختمفة وانعداـ االستقرار واألماف السياسي 
واالجتماعي, عمى ىذه العوامؿ أدت الى وجود عقبات أماـ تحقيقي األمف 

 االجتماعي واإلنساني في المجتمع .
لتعرؼ عمى أىـ التحديات التي تواجو االمف اإلنساني وييدؼ البحث الى ا

 في المجتمع االنباري, فضبل عف ماىية األمف اإلنساني 
 ومف النتائج التي توصؿ الييا البحث ىي :

ضعؼ األمف اإلنساني في المجتمع أدى الى وجود مشكبلت  -ٔ
 جمة في المجتمع .

لتي تؤثر عمى يعاني الشباب مف األمراض االجتماعية الخطيرة ا -ٕ
 مسيرتيـ االجتماعية.
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Abstract: 

Security is the top priority for every country, and social 

security is inevitable necessity in society  .  

Society does not advance without the presence of 

security ,that enhances belonging and loyalty to the 

country among individuals .They are the challenges that 

the Iraqi society As exposed to decades ago and its entry 

into a series of wars and internal and external conflicts , 

as well as the various crises , lack of o factors have led to 

obstacles to achieve social and human security in society 

.The research aims to identify the most important 

challenges facing human security in the Anbar 

community , as well as what social security is  .  

As for the most important results of the research , they 

are summarized as follows  :  

1- Poor human security in society has led to many 

problems in society  .  

2- Young people suffer from serious social diseases  

that affect their social path  .  
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 الفصل االول 
 العناصر األساسية لمبحث تحديد المفاهيم والمصطمحات العممية

 المبحث األول
 العناصر األساسية لمبحث

 مشكمة البحث : -8
األمف األولوية األولى لكؿ بمد ولي دولة, فبل يستقيـ نظاـ وال يقوـ اقتصاد دوف  يعد

ترسيخ دعائـ األمف واالستقرار, وال يختمؼ الباحثوف في شأف التحديات التي تؤثر عمى حياة 
األفراد في المجتمع, وقد أخذت التحديات أشكاؿ عدة متمثمة في التحديات الداخمية التي 

تمع إضافة إلى الميددات الخارجية التي ليا آثار سمبية عمى أمف المجتمع ىددت نسيج المج
وأمف األفراد, لذا يعد األمف اإلنساني ضرورة حتمية لكؿ مجتمع ويجب أف يتمتع بيا جميع 
األفراد, لذا أف مشكمة البحث تكمف في تسميط الضوء عمى ماىية التحديات األمف اإلنساني, 

قطرنا العراقي وذلؾ بسبب الحروب واألزمات التي مر بيا المجتمع ولقد تفاقمت المشكمة في 
 مما أثرت عمى األمف وخمقت تحديات كبيرة ال يمكف مواجيتيا بسيولة.

 أهمية البحث : -0
 األهمية النظرية لمبحث :-أ

لكؿ دراسة أىمية وتكمف أىمية ىذه الدراسة في أثراء أدبيات عمـ االجتماع والخدمة 
وضوع تحديات األمف اإلنساني وما تتعرض لو المجتمعات مف تحديات االجتماعية حوؿ م

 أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تؤثر عمى سياسات البمد .
 األهمية التطبيقية لمبحث:-ب

نظرًا لمتحديات التي يواجييا المجتمع االنباري في فترة النزوح والتغيرات التي أصابت 
المجموعات اإلرىابية وارتفاع البطالة والفقرة في المجتمع جراء  المجتمع مثؿ الحروب ودخوؿ

 األزمات المتتالية عمى المجتمع.
 أهداف الدراسة : -3

تيدؼ ىذه الدراسة إلى مجموعة مف األىداؼ ولعؿ مف اىـ تمؾ األىداؼ معرفة 
ى التحديات واإلشكاؿ التي تنبثؽ منيا, ال يمكف حصر أىـ األىداؼ التي تسعى الدراسة إل

 تحقيقيا :
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معرفة طبيعة المعوقات لؤلمف االجتماعي لدى الشباب في الجوانب كافة  -ٔ
 سواء أكانت اجتماعية, أو اقتصادية, أو سياسية ... الخ.

الكشؼ عف العبلقة ما بيف االزمات المجتمعية التي يمر بيا المجتمع  -ٕ
 االنباري, وما بيف ازمة االمف االجتماعي في منطقة الدراسة.

الى معرفة مظاىر االستبعاد االجتماعي لمشباب واثره في تدىور التوصؿ  -ٖ
 االمف االجتماعي.

 المبحث الثاني
 تحديد المفاهيم والمصطمحات العممية

يعد تحديد المفاىيـ المصطمحات العممية أمرًا ضروريًا في البحث العممية مساعدة 
 .(ٔ)البحث العممي الباحثيف في التقرب مف األىداؼ وتحقيؽ الموضوعية المطموبة في

 وسوؼ تتضمف مفاىيـ البحث اآلتية :
: يعرؼ التحدي في المغة ىو حدا الحاء والداؿ والحرؼ المعتؿ التحديات  -ٔ

 .(ٕ)أصؿ واحد وىو السوؽ ويتحدى فبلنًا إذا كاف يباريو وينازعو
ويعرؼ التحدي اصطبلحًا : ىو الفعؿ الذي يبادر بو األفراد مف أجؿ أثبات 

 وقدراتيـ في مجاؿ أو ميداف محدد.إمكانياتيـ 
كما أف مفيوـ التحدي ىو مفيوـ نسبيًا أي متغير حسب الزماف بحسب رؤية الكاتب 
والقضية التي يدرسيا, وىناؾ تحديات تأخذ أشكااًل مختمفة يمكف أف تأتي اجتماعية واقتصادية 

ذا أردنا النظر إلى التحدي اجتماعيًا نجد ه يمثؿ تيديدًا أو خطر وثقافية وسياسية وأمنية, وا 
 لمجموعة القيـ والمفاىيـ والسموكيات التي تستند عمييا منظومة القيـ االجتماعية.

وتعرؼ التحديات إجرائيًا : تعرؼ التحديات بأنيا الصعوبات التي واجيت المجتمع 
االنباري في زمف معيف. قد تزوؿ أو تستمر بحسب الظروؼ المحيطة بالتحديات والتي أخذت 

اؿ عدة في المجتمع أي تأتي اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أمنية بحسب الظواىر أشك
 والمشاكؿ الموجودة في المجتمع االنباري.

: يعرؼ األمف في المغة بأنو )األماف( و )األمانة( بمعنى األمن اإلنساني  -ٕ
 .(ٖ)أمف مف باب فيـ وسمـ واألمف ضد الخوؼ
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دوء والطمأنينة والبعد عف القمؽ واالضطراب لذا يعد أف األمف يعني شعور الفرد بالي
شعور ضروري لحياة األفراد في المجتمع ومف أىـ وظائؼ األمف ىو شعور الفرد باالطمئناف 

 . (ٗ)عمى وظائفو وعمى أىوالو التي يسعى عمى تحقيقيا
يئة و التعريؼ اإلجرائي لؤلمف االنساني: ىو شعور المواطف باالستقرار واألماف في الب

 التي يعيش فييا, لذا يعد األمف اإلنساني ضرورة أساسية لكؿ بمد مف البمداف والبد مف تحقيقو.
كما عرؼ األمف بأنو اإلجراءات, التي تتخذ لحفظ أسرار الدولة, وتاميف أفرادىا 
ومنشآتيا, ومصالحا الحيوية ي الداخؿ والخارج, وىو القدرة عمى مواجية األحداث والطوارئ 

 .(٘)رابدوف اضط
عرؼ بأنو اإلحساس باليدوء, والبعد عف القمؽ واالضطراب, وىو ضروري لحياة 

 .(ٙ)األفراد والجماعة
واألمف اإلنساني عني الحفاظ عمى السمـ الداخمي, وتاميف الحماية لؤلفراد ضد 
االعتداءات والسرقات وغيرىا إضافة إلى تأميف الحدود السياسية فيو يشمؿ جميع المجاالت 

 جودة في كياف الدولة لذا ال بد لكؿ دولة أف تقـو بالمحافظة عمى أمنيا اإلنساني.المو 
أف األمف اإلنساني يحتوي عمى صورة وتطبيقات متعددة تتكامؿ مع بعضيا البعض 
وتقوـ بتحقيؽ األمف اإلنساني لمفرد, إذ يبدأ مف األمف االقتصادي وىو يعني ضماف حقوؽ 

غذائي, وىو حصوؿ كؿ األفراد عمى كفايتيـ مف الغذاء لكي الفرد واحتياجاتو, واألمف ال
يتمتعوا بالصحة, أما األمف األفراد أنفسيـ, أما األمف السياسي فيو حؽ لممواطنيف في حماية 
وفي الحفاظ عمى االستقرار واألمف, أما األمف االجتماعي فيو أمف األمة وحماية حقوقيا 

مف البيئي فيو حماية اإلنساف مف المخاطر وحماية البيئة العامة والحفاظ عمى مقدراتيا, أما األ
 .(ٚ)لكي توفر أجواء مناسبة لعمؿ األفراد والتمتع بصحة جيدة

 الفصل الثاني 
 تحديات األمن اإلنساني في محافظة االنبار

 أواًل: الفقر  
 أف الدراسات التجريبية التي تبحث في العبلقة ما بيف الفقر وفقداف األمف اإلنساني
واالجتماعي محدودة في العراؽ لذلؾ ركزت معظـ الدراسات التي كتبت حوؿ الفقر عمى 
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وصؼ تأثيرات انعداـ األمف اإلنساني عمى الفقر, والتي اكدت أف تفاقـ الفقر ىو نتيجة 
 (ٛ)طبيعية النعداـ األمف اإلنساني.

عمى أف أف أغمب الدراسات التي اجريت عمى المجتمعات الصناعية والنامية تؤكد 
المستضعفيف في مجاالت اجتماعية محددة يكونوف عمى العموـ أكثر عرضة لموقوع في 
مصيدة الفقر ويندرج في ضوء ىذه الفئات العاطموف عف العمؿ واالطفاؿ والنساء, واعضاء 
االسرة الكبيرة والمسنوف, والمرضى, والعجزة واألقميات في المجتمع, وتكوف آثار الفقر متقاربة 

 (ٜ)ه الفئات في أغمب المجتمعات في العالـ.عمى ىذ
أف الوثائؽ تؤكد عمى أف العراؽ ال ُيعّد بمدًا فقيرًا وانما ىو ضحية سياسات غير 
منضبطة وأزمات متكررة وحروب متعددة فافرزت فقرًا بنسب عالية قياسيًا لموارده وامكاناتو. 

مف سكاف العراؽ ىـ تحت  %ٜ.ٛٔظير أف  ٕٕٔٓووفقًا لمؤشرات الفقر في العراؽ لسنة 
خط الفقر, واف الفقر يتركز في الريؼ بدرجة اعمى مف الحضر؛ ِإْذ بمغت نسبة الفقر فييا 

% عمى التوالي كما اظيرت المعطيات ارتفاع خط الفقر الرسمي في العراؽ ٘.ٖٔ% وٚ.ٖٓ
 (ٓٔ).ٕٕٔٓعاـ  ٓٓ٘٘.ِٓٔإلى  ٕٚٓٓالؼ دينار شيريًا عاـ  ٚٚمف 

لحقوؽ اإلنساف النو لـ يقتصر عمى مجرد ضآلة أو انعداـ الدخؿ  يعد الفقر انتياؾ
بؿ ىو أيضًا ظاىرة مركبة مف الحرماف متعدد االبعاد. وفي العراؽ ُيعبر عف مفارقة الفتة بيف 
غني في الموارد وال مساواة في التوزيع, لذلؾ يمكف القوؿ عمى نحو ما مف التعميـ أف ابناء 

ـ اقؿ تعميمًا فضبًل عف كونيـ أكثر عرضة لممخاطر الصحية, االسر الفقيرة يعمموف واني
 (ٔٔ)ولمزواج المبكر, والتعرض لبلنحراؼ.

وىناؾ تحديات ميمة تواجو العراؽ اليوـ ىو وجود فوارؽ كبيرة في مستوى التنمية 
االقتصادية ومعدالت الفقر ِإْذ باتت التباينات بيف المحافظات واسعة وخطيرة, ففي عاـ 

مستوى المعيشة في السميمانية )مقاسًا بأنفاؽ الفرد الشيري( أكثر مف ضعؼ كاف  ٕٕٔٓ
مستوى الموجود في المحافظات الجنوبية وقابؿ ىذا التدرج الجغرافي الحاد في مستويات 
المعيشة بيف المحافظات فروقًا كبيرة في معدالت الفقر؛ ِإْذ  تخطى معدؿ الفقر في 

مى معدؿ في محافظة المثنى وىذا أدى ِإلى ارتفاع % ليبمغ اعٓٗالمحافظات الجنوبية 
 (ٕٔ)معدالت الفقر.
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وُيعد الفقر مف نتائج العولمة؛ ِإْذ نجد أف أغمب الدراسات تؤكد عمى أف ابرز أسباب 
الفقر ىو العولمة؛ ِإْذ عممت العولمة عمى اتساع اليوة بيف الفئات الغنية والفقيرة وحتى البمداف 

يمكف القوؿ أف العولمة عمى أف تجعؿ الدوؿ الغنية أكثر غناًء ولكنيا في الغنية والفقيرة, لذلؾ 
الوقت نفسو ازدادت البمداف الفقيرة فقرًا لذلؾ ُيعد الفقر مف أكبر التحديات التي تواجو األمف 
اإلنساني واالجتماعي لمفرد والبد مف رسـ السياسات التي تعمؿ عمى الحد مف الفقر مف أجؿ 

 ة امنة يستطيع الفرد مف خبلليا العيش بسبلـ بعيدًا عف الفقر والحرماف.توفير بيئة سميم
في المجتمع العراقي ىنالؾ عدة مسببات لمفقر في مقدمتيا الحروب الداخمية 
والخارجية, فضبل عف العقوبات االقتصادية وطبيعة النظاـ السياسي, ونمط تعاممو مع 

 (ٖٔ)ة.مجتمعو وسوء تصرفو بموارد المجتمع االقتصادي
ولكف أف ظاىرة الفقر بدأت تزداد بيف الشباب في العراؽ مما شكؿ خطرًا عمى ىذه 
الشريحة السيما أف العراؽ يعاني مف تدىور في بنائو االجتماعي والييكمي والذي بدوره ينتج 
الفقر لذلؾ المجتمع. ويمثؿ الفقر حالة مف الحرماف مف الحياة البلئقة التي يتطمع الفرد 

لمتمتع بيا وال يتوقؼ الفقر عند حد االفتقار ِإلى ما ىو ضروري لتحقيؽ الرفاىية  والمجتمع
المادية لمفرد بؿ يتسع مداه ِإلى الحرماف مف الفرص الختيارات األساسية مثؿ حياة صحية 

 (ٗٔ)خبلقة ودخؿ الئؽ والتمتع بالكرامة, والحرية واحتراـ الذات, واحتراـ اآلخريف.
التي عاشيا المجتمع العراقي مف الحروب ابتدًأ بالحرب وبيذا وفي ظؿ الظروؼ 

العراقية االيرانية وفرض الحصار االقتصادي وحرب الخميج االولى وانتياًء باالحتبلؿ 
, أدت ِإلى حرماف الشباب مف األمف والصحة وفرص العمؿ والتعميـ مما ٖٕٓٓاألمريكي عاـ 

ثر في عدـ وجود األمف االجتماعي في أدى ِإلى التيمش وعدـ المساواة وىذا مما لو اال
 (٘ٔ)العراؽ.

عمى صعيد الوطف العربي يتبوأ الصوماؿ, العراؽ, السوداف, اليمف, موريتانيا, 
جيبوتي, لبناف, فمسطيف, الصدارة في ارتفاع معدالت الفقر وفي اتساع اليوة بيف االغنياء 

ء االداء االقتصادي وانخفاض والفقراء وتقمص الطبقة الوسطى وىذا غالبًا ما يؤشر ِإلى سو 
 (ٙٔ)معدالت النمو.

% مف اجمالي عدد السكاف, ٖٕاكد تقرير التنمية البشرية في العراؽ أف نسبة الفقر 
واف ما يقرب مف مميوف اسرة عراقية تعيش ليس في حالة فقر وانما دوف مستوى خط الفقر اقؿ 
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( الؼ اسرة فقط ٔٚٔبرعاية االسرة ىو )مف دوالر لمفرد الواحد يوميًا, واف عدد المشموليف 
دوالر امريكي(  وىو  ٖٓ( الؼ دينار في الشير ما يقدر )ٓٗ.ٓ٘عمى مستوى العراؽ براتب )

 (ٚٔ)راتب ضئيؿ قياسًا بالحالة االقتصادية والمعيشية السائدة في العراؽ.
 ثانيًا: البطالة

المجتمع لكف ىي  البطالة ليس معناىا فقط مشكمة تعطيؿ نسبة ممموسة مف ابناء
بطبيعة األمر مشكمة مركبة فِإَذا نظرنا إلييا تبدو ظاىرة اقتصادية وسياسية لكنيا في العمؽ 
ىي اجتماعية وثقافية وأمنية, وعواقب البطالة عديدة منيا ارتفاع معدؿ الجريمة واالنحراؼ 

ات. ُتعد والتعصب والتطرؼ واالحباط والقمؽ الذي يؤثر عمى أمف واستقرار كؿ المجتمع
البطالة ذات خطر كبير عندما تنتشر بيف الشباب الخريجيف وأصحاب الكفاءات العممية, 
وأصحاب القوة والميارة والطاقة العالية, لذلؾ ُتعد البطالة صورة مأساوية عندما تعترض طريؽ 
الشباب لتأخذىـ ِإلى طريؽ مميء بالمشاكؿ مثؿ الجريمة واالنحراؼ والتعصب ويصبح الشباب 

 قمقًا خائفًا عمى مستقبمو وعمى بمده وعمى أمنو واستقراره في المجتمع.
تعد البطالة إحدى الظواىر الكبرى في تيميش الذكور واإلناث عمى حد سواء, فضبًل 
عف أنيا تعد تيديدًا مباشرًا لبلستقرار االجتماعي والسياسي وتمحؽ اضرار بالغة في مسيرة 

 (ٛٔ).التنمية االقتصادية واالجتماعية
كاف لمعامؿ االقتصادي دورًا كبيرًا في تسبب مشكمة البطالة وتفاقـ تداعياتيا, فالقطاع 
الخاص بوضعو الحالي غير قادر عمى توليد فرص عمؿ جديدة نتيجة النخفاض معدؿ 
استثماراتو بفعؿ عزوؼ المستثمر الخاص عف استثمار رؤوس أموالو داخؿ العراؽ, ناىيؾ عف 

قتصادية نحو فتح الحدود أماـ االستيراد مف دوف قيد أو شرط مف مختمؼ اتجاه السياسة اال
غراؽ السوؽ العراقية, مما حد مف قوة القطاع  المناشئ العالمية, ودخوؿ السمع الرخيصة وا 
الخاص عمى المنافسة مف حيث السعر والنوعية, وبذلؾ جؼ منبع ميـ مف منابع توليد فرص 

يصطؼ الباحثوف عف العمؿ وساعات محدودة في القطاع ولحد اآلف ل ٖٕٓٓالعمؿ منذ عاـ 
الخاص غير المنظـ مما زاد مف اعداد العامميف المنظميف تحت لواء العمالة الناقصة في 

% ىذا الواقع حدا ٗ.ٔٙوغير ظاىرة  ٕٔٔٓ% عاـ ٙ.ٖٛالعراؽ لتكوف النسبة الظاىرة منيا 
 (ٜٔ)فاع معدالت البطالة.بالدولة ِإلى تبني اجراءات سريعة وقتية لمحد مف ارت
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ويؤكد تقرير منظمة العمؿ الدولية عمى أف البطالة ليا آثار نفسية ِإْذ أف كثيرًا مف 
العاطميف عف العمؿ يتصفوف باالضطرابات النفسية مثؿ االكتئاب وتدني اعتبار الذات وبيذا 

مكانة جديدة  فإف عمؿ الشباب دليؿ انتقاؿ سميـ مف دور الطفولة ِإلى الرشد وىو مؤشر عمى
 (ٕٓ)ذات مستويات مختمفة توفر اإلحساس بالثقة المستقرة بالمستقبؿ.

وتعد البطالة في العراؽ واحدة مف التراكمات الكبيرة التي عانى منيا المجتمع العراقي, 
ال سيما بعد الحروب والويبلت والكوارث التي تعرض ليا وىذا أدى ِإلى انكسار كبير في 

ْذ إف انخفاض معدالت دخوؿ األفراد أدت ِإلى مشاكؿ كبيرة في جميع االقتصاد العراقي؛ إِ 
القطاعات المختمفة في المجتمع. لذلؾ تعد البطالة امرًا خطيرًا ييدد شريحة الشباب كونيا 
تؤدي ِإلى الفقر والحرماف مف ابسط مقومات الحياة لدى الشباب العراقي, مما تعمؿ عمى 

ديد سبلمة األفراد مف األمراض العضوية والنفسية زعزعة األمف االجتماعي ليـ وتي
 االجتماعية كونيا تعمؿ عمى تخفيض فرص الشباب في الحرية والكرامة والعيش الكريـ.

 ثالثًا: الجريمة 
يقوؿ عالـ االجتماع )اميؿ دوركيايـ( أف الجريمة ضرورية ومفيدة لسبلمة المجتمع 

 (ٕٔ)ماعية وانيا جزء مف كؿ مجتمع سميـ.الرتباطيا بالمقومات األساسية لمحياة االجت
وفي رأي دوركيايـ أف المجتمع كمما ازداد نموًا وتطورًا ازدادت درجة تقسيـ العمؿ فيو 
وازداد نظامو تعقيدًا, فتنشأ حالة مف االفتقار ِإلى التكامؿ, وىذا الوضع مف شأنو أف يزيد مف 

عمى تحقيؽ التضامف االجتماعي  التناقض والبلتجانس بيف اعضاء المجتمع وينقص قدرتيـ
وعمى خمؽ اتصاالت ايجابية فيما بينيـ, ويعمؿ أيضًا عمى اضعاؼ القوى االجتماعية ينتج 
عف السمطة الخبلقة لمعقؿ الجمعي التي مغزاىا في نفوس الناس وىي حالة االنومي 

Anomie قواعد أو البلمعيارية التي تتصؼ عمومًا بفقداف المعايير واالفتقار ِإلى ال
االجتماعية, وكنتيجة طبيعية ليذه الحالة تنطمؽ شيوات ورغبات الفرد المتحررة مف كؿ قيد 

 (ٕٕ)فيرتكب افعااًل تتقاطع مع النظاـ العاـ لممجتمع.
أف الجريمة تؤثر سمبًا في الحياة االجتماعية لؤلفراد بما تشتمؿ عميو مف تخويؼ وقمؽ 

 يدد أمنيـ وحياتيـ ومستقبميـ.وعدـ استقرار في داخؿ المجتمع؛ كونيا ت
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أف كافة الوقائع الرسمية وغير الرسمية تشير ِإلى ارتفاع معدالت الجريمة واالنحراؼ 
؛ ِإْذ أصبحت تشكؿ المصدر األوَّؿ لمقمؽ االجتماعي لممواطنيف  ٖٕٓٓفي العراؽ بعد عاـ 

 (ٖٕ)كافة.
وتفكؾ النظاـ االجتماعي السموؾ اإلجرامي لو سمبيات وآثار تبدأ مف انعداـ األمف 

وتصدع البناء االجتماعي ناىيؾ عف الفوضى واالضطرابات التي تحدث في المجتمع وتعمؿ 
 عمى ارباؾ الشرائح االجتماعية كافة.

وفي الغالب نجد أف ارتفاع معدالت الجريمة ترتفع في فترات الحروب والصراعات 
ألصحاب النفوس الضعيفة مف أجؿ  والنزاعات التي تحدث في المجتمع فتكوف فرصة مناسبة

 تنفيذ غاياتيـ السيئة.
الذي ازدادت  ٜٜٔٔوىذا ما حصؿ في فترة الحصار االقتصادي عمى العراؽ عاـ 

 (ٕٗ)فيو معدالت الجرائـ, والرشوة, وتزوير العمبلت, والتيريب وغيرىا مف الجرائـ.
ح في اوساط تشير اإلحصائيات الرسمية ِإلى أف معدؿ الجريمة يرتفع بشكؿ واض

الشباب عما ىو عميو في فئات اجتماعية عمرية ُأخرى؛ ِإْذ في أغمب األحياف ُيعتقد أف 
مرتكبي الجرائـ ىـ مف الشباب الذكور الذيف ينتموف ِإلى الطبقات الشعبية الكادحة؛ لذلؾ كثيرًا 

قيـ في ما تذكر وسائؿ اإلعبلـ الجماىيري عمى ما تسميو )االنحطاط األخبلقي( وانييار ال
اوساط الشباب مع التركيز عمى ممارسات معينة مثؿ تعاطي المخدرات والتيرب مف الدراسة 
والفوضى وأعماؿ النصب, كما أف بعض مف يروف انفسيـ مسؤوليف عف األخبلؽ ُيعّدوف ذلؾ 

 (ٕ٘)كمو دليبًل عمى االنحبلؿ والتفكؾ االجتماعي.
باب, وأصبح ييدد البنية وليذا فإف السموؾ اإلجرامي أصبح ظاىرة لدى الش

االجتماعية وتسبب الكثير مف االختبلالت البنيوية فييا, ولعؿ مف األسباب الرئيسة لموقوع في 
السموؾ اإلجرامي وأكثرىا صعوبة وتعقيد ىو عدـ حصوؿ الشباب عمى عمؿ مما سبب الكثير 

َـّ يؤدي ِإلى فجوة كبيرة تفصؿ بيف الطموح والواقع  الذي يعيش فيو وىذا مف االحباطات ومف ث
 يؤدي ِإلى الشعور باالقصاء والتيميش وبالتالي المجوء ِإلى السموؾ اإلجرامي.

لذلؾ أف المتابع لمشارع العراقي اليوـ يجد تدىورًا كبيرًا في مسألة الشعور باألمف, 
في الوقت الذي بات يشعر فيو المواطف أف اجيزة الدولة ال   وازدادت معدالت الجريمة
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حمايتو. كما يشيد المجتمع زيادة خطيرة في نسبة المدمنيف عمى المخدرات, كما  تستطيع
 (ٕٙ)سجمت نسبًا مف المصابيف بمرض االيدز ِإلى جانب انتشار ظاىرة التسوؿ والتشرد.

والجريمة ليا تكاليؼ باىظة الثمف سواء أكانت مف ناحية المادية أو المعنوية؛ ِإْذ نجد 
الممتمكات المادية لمدولة كونيا تقوـ بتخصيص وارد مالي ليا  أف الجريمة تمحؽ الضرر في

مف أجؿ وضع وبناء المؤسسات العقابية واإلصبلحية فضبل عف النفقات المختمفة. ومف 
الناحية المعنوية؛ ِإْذ تعمؿ عمى تدمير الحقوؽ اإلنسانية واالجتماعية لمفرد واالسرة والمجتمع 

 عمى حٍد سواء.
 ى التعميمرابعًا: تدهور مستو 

التعميـ ىو مف مقومات  الحياة وبو تزدىر الحياة ويحمو التنافس بيف األفراد, فمف 
خبللو تتقدـ األمـ وتزدىر, ويساعد التعميـ عمى استقرار البمداف وتطورىا, ويحدث العكس ِإَذا 
ال كانت آثاره سمبية, فيعمؿ عمى توقؼ مسارات التنمية والتطور فيبقى المجتمع ساكف وجامع 

 توجد فيو حياة.
والتعميـ حؽ كفمتو األدياف واكده اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في مادتو )السادسة 

)المادة الرابعة والثبلثيف( كما أف تجارب  ٕ٘ٓٓوالعشريف(, كما كفمو الدستور العراقي لعاـ 
مف القرف  النظاـ التعميمي في العراؽ تميزت بإنجازات مشيورة, السيما في عقد السبعينات

الماضي, وأىميا الزامية التعميـ ومجانيتو, والحممة الشاممة لمحو األمية اإللزامي, غير أف 
االزمات التي عصفت بالمجتمع العراقي سرعاف ما افضت ِإلى نظاـ تعميمي عاجز, تدنت 
 مدخبلتو المادية والروحية كما تدنت مخرجاتو العممية والتنموية, واف معطيات الواقع تعكس
حقيقة أف النظاـ التعميمي في العراؽ استمر يعاني مف خمؿ بنيوي ومنيجي في أغمب مسيرتو 
رغـ تخريجو عدد كبير مف االختصاصات العممية واإلنسانية؛ إذ ما تزاؿ تعترض برامج الدولة 
الكثير مف المشكبلت وتفقد في كثير مف األحياف اليدؼ الجوىري مف تنشئة متعمميف مؤثريف 

, فمنذ الصغر وثقافة الخوؼ والضعؼ تبلـز شخصية التبلميذ الصغار والشباب, فيـ وفاعميف
بمختمؼ المراحؿ الدراسية وىـ يخضعوف لنظاـ تربوي يعتمد االسموب التقميدي الذي يعتمد 
مناىج تقوـ عمى التمقيف واالستماع, كما أف جيود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص 

لت متواضعة. والتنسيؽ بيف مختمؼ الجيات المشاركة في تمؾ البرامج في ىذا المجاؿ ما زا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٜٗٙٙ ) 
 

ضعيفة في ظؿ عجز كبير في عدد المنشآت التعميمية ورداءتيا والتعميمييف يفتقد الكثير منيـ 
 (ٕٚ)ِإلى الكفاءة التربوية والعممية.

؛ إذ تبيف عدـ تحقيؽ  ٕٔٔٓومف خبلؿ بيانات المسح الوطني لمفتوة والشباب لعاـ 
%( في الشباب بعمر ٚ.ٕٛتعميـ كامؿ وشمولي وعدـ القضاء عمى األمية؛ ِإْذ تبيف أف نسبة )

( ٕٗ-ٜٔ%( لمشباب بعمر )ٔ.ٖ( سنة ىـ مف دوف شيادة, وترتفع النسبة ِإلى )ٛٔ-٘ٔ)
 (ٕٛ)سنة.

ونجد أيضًا أف نسبة التعميـ انخفضت خصوصًا عند األسر النازحة بسبب األوضاع 
% مف االطفاؿ العراقييف المقيميف في ٓٗالمكتب الدولي لميجرة أف نسبة األمنية؛ ِإْذ أكد 

( سنة لـ يسجموا في المدارس, بسبب ارتفاع الرسوـ ٚٔ-ٙالميجر ممف ىـ في سف )
المدرسية, والحاجة ليـ في العمؿ, فضبًل عف عدـ توفير الوثائؽ المدرسية البلزمة 

 (ٜٕ)لتسجيميـ.
ليا االثر عمى تعميـ االبناء؛ ِإْذ إنيا تعاني مف ارتفاع  ليذا فإف معاناة األسر النازحة

تكاليؼ الدراسة بمستوياتيا المختمفة وصعوبة تكيؼ بعض االبناء مع اقرانيـ في المجتمع 
الجديد بسبب اختبلؼ الميجة والشعور بالفردية فضبًل عف انقطاع االبناء مف المدرسة بسبب 

يؼ الدراسة, ويتضح مف ذلؾ تأثر النزوح في المستوى تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع تكال
التعميمي لؤلطفاؿ النازحيف بسبب النزاعات المسمحة واألحواؿ السيئة التي عمت المجتمع 
وحالو الفوضى واالضطرابات الذي انعكس عمى الحالة النفسية لمطالب مما عمؿ عمى ىبوط 

مستقبؿ الدراسي و الميني لو, وقد أشارت مستواه وتراجع ادائو الدراسي مما أدى ذلؾ فقداف ال
منظمة األمـ المتحدة لحماية النازحيف إلى العوائؽ التي تعترض تييئة فرص التعميـ لمنازحيف 

 (ٖٓ)وما يواجيونو مف صعوبات في الحصوؿ عمى الوثائؽ الضرورية لمدراسة .
البشري الذي وبيذا يشكؿ استثمار الموارد البشرية, واحد مصادر اعداد رأس الماؿ 

يشارؾ في نشاطات التنمية وبرامجيا, ويؤدي دورًا ميمًا في الحراؾ االجتماعي كما تدفع 
العبلقة االيجابية بيف التعميـ والتنمية ِإلى االعتقاد بامكانية حؿ المشكبلت التنموية وتحقيؽ 

 (ٖٔ)االزدىار والتقدـ.
بالنسبة لمشباب؛ ِإْذ إف  وليذا فإف ىنالؾ عدة عوامؿ تقؼ في وجو التنمية البشرية

عدـ تطور البرامج التعميمية وربط التعميـ باحتياجات سوؽ العمؿ والتوزيع غير العادؿ في 
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فرص الشباب عمى مؤسسات التعميـ وعدـ مبلئمة الوظيفة مع التخصص الوظيفي كميا 
 عوامؿ أدت ِإلى تنمية غير شاممة في مجاؿ التعميـ.

 حيةخامسًا: قصور في الخدمات الص
ُيعد األمف الصحي ىدفًا حيويًا ألمف اإلنساف بوصفو مف مكونات األمف اإلنساني, 
واف الحاجة البشرية ِإلى الصحة بكونيا عنصرًا ميمًا مف عناصر األمف ِإْذ توفر بيئة خالية 
مف المرض والعدوى والعجز وتوفير مناخ طبيعي سميـ محفوظ مف كؿ المؤثرات الخارجية 

 (ٕٖ)والداخمية. 
وتعد الصحة مف احقيات اإلنساف وىدفًا أساسيًا تحت مظمة الخدمات والبرامج التي 
تنطوي ضمف سياسات التنمية البشرية ولقد عانت المستشفيات وما زالت تعاني مف عجز 
االجيزة ونقص االدوية والمعدات وارتفاع أسعار شراء الدواء وىذا مما يزيد المشكبلت الصحية 

تقميص اإلنفاؽ الحكومي عمى القطاع الصحي وىذا مما يعني أف الكثير  تدىورًا أكثر في ظؿ
 (ٖٖ)مف السكاف الفقراء لف يتمكنوا مف الحصوؿ عمى الخدمات الصحية.

تتسـ فترة الشباب بانيا فترة صعبة مفعمة بالتحديات في الحياة عمى أنو عندما تنفجر 
اصة بالنسبة لمشباب, وُيعد القمؽ, الصراعات فإف المخاطر المرتبطة بيذه الفترة تزداد, وخ

واالكتئاب, والتوتر, واالنتحار مف المظاىر المزعجة بالنسبة لصحة الشباب وخاصة تمؾ التي 
تسود في البمداف التي ابتميت بويبلت الحروب واالحتبلؿ, وقد تؤثر الصدمات واالفتقار ِإلى 

ررًا دائمًا عمى صحتيـ الدعـ االجتماعي والخدمات تأثير كبير عمى الشباب وتحدث ض
الجسدية والعقمية, وعندما تنيار اليياكؿ االجتماعية في وجو الحرب وعدـ االستقرار ينخرط 
البالغوف الصغار في كثير مف األحياف في إساءة استعماؿ المخدرات  ذات الخطورة العالية 

 (ٖٗ)في سموؾ جنسي محفوؼ بالمخاطر العالمية.
مج صحية لمشباب كإجماع عالمي يربط بيف وليذا برز نيج شامؿ لوضع برا

التدخبلت المتعمقة بالصحة االنجابية والجيود الرامية ِإلى اتاحة خيارات وامكانيات لممراىقيف 
مف خبلؿ االستثمار في التعميـ والتدريب عمى الميف وتطوير االحساس بالمواطنة ويجب 

المناىج والبرامج الدراسية ادخاؿ التعميـ الصحي بما في ذلؾ الميارات الحياتية في 
المخصصة لمشباف ممف ىـ خارج المدرسة, فاالستثمار في صحة الشباب والتعميـ وتطوير 
الميارات وتمكيف الفتيات مف البقاء في المدرسة وتأخير الحمؿ والزواج المتأخر, وتعد مف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)ٜٗٙٛ ) 
 

يف جيدي التدخبلت الرئيسية التي يمكف أف تحسف مف فرصيـ في أف يصبحوا مواطنيف منتج
االطبلع وىذا البرامج والسياسات المتعمقة بصحة الشباب قائمة عمى تخصصات متعددة, وال 
تقتصر عمى قطاع الصحة فقط, وأيضًا العمؿ عمى تشجيع الشباب في المشاركة التامة في 
التنمية وتعزيز البرامج والسياسات المتعمقة بالصحة مف شأنيا أف تمكنيـ مف أف يصبحوا 

 (ٖ٘)يير في مجتمعاتيـ المحمية واف يؤثروف ايجابيًا في حياتيـ.عوامؿ تغ
أف االثر األكبر لمصحة كاف مف نصيب النزوح؛ ِإْذ تعرضت االسر النازحة لبلصابة 
ببعض األمراض المزمنة كمرض السكري والقمب وغيرىا مف األمراض المزمنة اأُلخرى ِإلى 

نازحيف وخاصة في المخيمات بسبب سوء جانب بعض األمراض الجمدية التي تفاقمت بيف ال
 (ٖٙ)الخدمات الصحية وعدـ توفر بيئة مبلئمة لمعيش الكريـ.

وليذا نجد أف الصحة ىي مف أىـ التحديات االجتماعية لؤلمف االجتماعي لمشباب 
خاصة كونيا تعمؿ عمى تأخير دورة الحياة لدى الشباب؛ ِإْذ إنيا سبب رئيس إليقاؼ عجمة 

لدى الشباب وىي ُتعد مف المعوقات الميمة الواجب اتخاذ التدابير البلزمة مف التطور والتقدـ 
أجؿ الحفاظ عمى سبلمة الشباب مف األمراض المزمنة والفتاكة والحفاظ عمى أمنيـ الصحي 

 والنفسي واالجتماعي والعمؿ عمى استقرارىـ وحياتيـ كونيـ رأس ماؿ  لممجتمع.
 سادسًا: عدم توافر السكن المالئم

لى  أف الظروؼ الصعبة التي مر بيا المجتمع العراقي, أدت ِإلى تحوالت جذرية واِ 
وجود مجموعة مف القضايا, منيا عدـ توافر سكف والذي ُيعد ىو المبلذ األمف الذي يحدد 
نوعية الحياة, ويؤثر في الوقت نفسو عمى صحة الفرد وعمى انتاجيتو وعمى حالتو النفسية؛ ِإْذ 

والممجأ المناسب ىو مف أىـ احتياجات األفراد وىو يعد مف األساسيات في  إف توافر المسكف
العالـ المتقدـ, اال أنو نجد في بعض الدوؿ ومنيا العراؽ يعاني الشباب مف الحرماف وفي 

 توفير المأوى األمف المناسب ليـ.
 وتعد مشكمة السكف مف أىـ المشاكؿ التي تيدد المجتمع العراقي واستقراره النفسي
واالجتماعي, والسيما بعد تعرض المجتمع العراقي لمحروب والصراعات والنزاعات والنزوح منذ 

ِإلى الوقت الحالي؛ ِإْذ أدت ظاىرة التيجير القسري ِإلى ترؾ آالؼ مف الناس  ٖٕٓٓعاـ 
لمساكنيـ والمجوء ِإلى محافظات مجاورة أو خارج البمد, كما أدى التضخـ االقتصادي ِإلى 

سعار االيجارات في المحافظات المستقطبة, وقد اضطر ىؤالء الميجريف ِإلى السكف ارتفاع ا
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في منازؿ ال يتوافر فيو حد ادنى مف األمف اإلنساني, كما نجـ عف ظروؼ الحروب التي 
تعرض ليا المجتمع العراقي ِإلى حرماف عدد مف االسر مف المساكف بحسب دليؿ ميداف 

 (ٖٚ)% في عمـو العراؽ.ٕٓة ما يقارب مف المسكف بمغ عدد االسر المحروم
ولذلؾ تعد مشكمة السكف وعدـ وجود مأوى مف اشد آثار انعداـ األمف االقتصادي 
وأحد مظاىره, وذلؾ عمى مستوى العالـ, فمشكمة المأوى ال تقتصر عمى الدوؿ النامية, بؿ 

ورؾ في نياية القرف مميوف شخص في نيوئ/ٗتمتد ِإلى الدوؿ المتقدمة أيضًا, فنجد مثبًل أف 
الؼ شخص ال  ٓٓٗالعشريف يعيشوف في اماكف غير مبلئمة لممسكف, وفي بريطانيا ىنالؾ 

الؼ شخص وتتفاقـ المشكمة في الدوؿ النامية  ٓٓ٘مسكف ليـ, وفي فرنسا يصؿ العدد ِإلى 
% مف السكاف متنقميف وقد ال يجدوف المسكف ٕ٘فتأخذ اشكااًل أكثر قسوة, فنجد أف 

 (ٖٛ)ئـ.المبل
( مف الدستور العراقي عمى أف تكفؿ الدولة ٖٓوقد جاء في الفقرة األولى مف المادة )

لمفرد واالسرة )السيما الطفؿ والمرآة( الضماف االجتماعي والطبي والمقومات األساسية ليعيش 
 (ٜٖ)حياة كريمة وتؤمف ليـ الدخؿ المناسب والسكف المبلئـ.

ِإلى الضعؼ االقتصادي لؤلسرة؛ ِإْذ حـر أغمب فضبًل عف ذلؾ أدت عممية النزوح 
النازحيف مف مصادر معيشتيـ بعد نزوحيـ بسبب حرمانيـ مف األعماؿ التي كانوا يكتسبوف 
منيا في مناطقيـ, وفقداف المسكف الذي كاف يسكنوف فيو وىذا أدى ِإلى تعرضيـ لحاالت 

مرة تعيؽ عودة النازحيف ِإلى الفقر وعدـ استطاعتيـ تمبية احتياجاتيـ. أف المنازؿ المد
مناطقيـ؛ ِإْذ تسبب العمميات العسكرية والمواجيات التي حدثت بيف تنظيـ داعش والقوات 
األمنية بتدمير حوالي أربعة آالؼ منزؿ في مدينة الرمادي فضبل عف آالؼ المنازؿ التي 

 (ٓٗ)تضررت وكذلؾ البنى التحتية والمؤسسات الحكومية.
وفر السكف المبلئـ لمشباب يعمؿ عمى زيادة المعوقات ومف ىنا يتضح عدـ ت

االجتماعية والنفسية ليـ؛ كونو المبلذ اآلمف الذي مف خبللو يستطيع الفرد أف يتمتع بحياة حرة 
 كريمة. 

 سابعًا: غياب األمن
في جميع المجتمعات نجد أف األمف واالستقرار مف أىـ الحاجات األساسية لكؿ فرد 

تتوقؼ عممية تحقيؽ الطموحات اأُلخرى واشباعيا, وما تشيده الساحة  في المجتمع, وعميو
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العراقية يوميًا مف تفجيرات واغتياالت مف قبؿ جماعات ارىابية يشكؿ ذلؾ شعور بعدـ األمف 
والطمأنينة لدى الكثير مف الشباب, وُيعد ىاجس الخوؼ مف العوامؿ التي ساعدت عدد مف 

وطمب المجوء السياسي ِإلى البمداف االوربية وىذا يشكؿ خسارة  الشباب ِإلى اليجرة خارج العراؽ
 (ٔٗ)بشرية لمبمد.

والشباب اليوـ يحتاج ِإلى أف يعيش ويحيى في بيئة امنة توفر لو السبلمة وتحميو مف 
مختمؼ المخاطر التي تؤذيو في مختمؼ كياناتو المختمفة الجسدية والنفسية سواء كاف ذلؾ 

الجماعي, ومف امثمة المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا الشباب عمى المستوى الفردي أو 
ويحتاج فييا ِإلى حماية اتجاىيا؛ ىي التعرض لبلعتداء أو القتؿ أو الحوادث المختمفة أو 
المخدرات أو السرقة أو االحتياؿ أو التحرش الجنسي أو التسمط اإلعبلمي الخارجي عمى 

و عمى تصورات واذىاف اآلباء والشباب عمى حٍد الخصوص واالشيار التجارة الذي يفرض نفس
السوء فضبل عف الحروب والصراعات التي تمس بالدرجة االولى أمف األفراد والجماعات 

 (ٕٗ)وتحتؿ الحاجة ِإلى األمف مقدمة الحاجات األساسية لمفرد والمجتمع.
در التيديد وليذا فإف انعداـ األمف وغيابو يؤثر عمى الشباب؛ ِإْذ يشعر الفرد بأف مصا

تحوـ حولو في كؿ مكاف متمثمة في الصراعات والنزاعات والحروب والكوارث التي تزعزع 
امنيـ وطمأنينتيـ واستقرارىـ االجتماعي وغياب األمف يعني غياب الحرية وغياب اليوية 

 والوالء واالنتماء لموطف ولممجتمع.
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 تحميل البيانات الخاصة بمصادر الدراسة

ل: البيانات األوليَّة لممبحوثين.  المحور األوَّ
 النوع: .8

يعد متغير النوع مف المتغيرات الميمة في تحديد الخصائص االجتماعية لمعينة 
 والسيما عندما يتعمؽ ذلؾ بموضوع الشباب ومعوقات أمنيـ االجتماعي.
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في موضوع  ِإْذ ىناؾ تباينًا في إجابات كؿ مف الذكور واإلناث وأييما أكثر تأثيراً 
معوقات األمف االجتماعي والظروؼ التي تتعرض ليا المجتمع, واعتمدت الباحثة متغير النوع 

 بوصفيا مقياسًا لمعرفة إجابات المبحوثيف عمى بعض األسئمة.
 ( ُيوضح توزيع العينة حسب الجنس8جدول )
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %62 802 ذكور
 %42 82 إناث

 %822 022 المجموع

( أعبله اف نسبة الذكور ىي أعمى مف نسبة اإلناث فقد بمغ عدد ٔيتبيف مف جدوؿ )
 %( .ٓٗ( وبنسبة )ٓٛ%( في حيف بمغ عدد اإلناث )ٓٙ( وبنسبة )ٕٓٔالذكور )

 العمر: .0
اف متغير العمر مف المتغيرات المفضمة, واليامة والتي ال يمكف االستغناء عنيا, 

البحث االجتماعي وىو سمة ذو مستويات مختمفة, تشكؿ األساس ألنَّيا تعد مف ضروريات 
في معرفة توجيات كؿ فئة وآرائيا المقاربة حوؿ استطبلع الظواىر المدروسة, ِإْذ جاء 
استخدامنا ليذا المتغير مف اجؿ معرفة المراحؿ العمرية األكثر تأثيرًا باألزمات والظروؼ 

ويتضح مف الدراسة الميدانية اف سف عينة الدراسة األخيرة التي شيدىا الشباب في المجتمع, 
( سنة وىي تعد مرحمة تتميز بصفات ومميزات عديدة منيا ٖ٘-ٙٔيتراوح بيف الفئة العمرية )

الطموح والتطمع ِإلى المستقبؿ الذي تقؼ معوقات واالضطرابات والبلمساواة والفقر والبطالة 
 ستقرار ليـ.سمبًا أماـ تمؾ األعمار وعدـ توفير األمف واال

 
 ( يبّين أعمار المبحوثين0جدول )

 النسبة المئوية التكرار العمر
86-02 42 02% 
08-05 88 44% 
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06-32 45 00.5% 
38-35 07 83.5% 

 %822 022 المجموع

( ىي الفئة األعمى نسبة بيف ٕ٘-ٕٔ( أعبله اف الفئة العمرية )ُٕيوضح لنا الجدوؿ )
%( وىذا ُيوضح اف ىذه الفئة العمرية ىي األكثر ٗٗ( وبنسبة )ٛٛ)اإلجابات ِإْذ بمغ العدد 

تأثرًا باألوضاع المجتمعية التي حدثت في اآلونة األخيرة, بينما احتمت التسمسؿ الثاني الفئة 
%(, أما اإلجابات التي احتمت ٘.ٕٕ( وبنسبة )٘ٗ( سنة ِإْذ بمغ العدد )ٖٓ-ٕٙالعمرية )

%(, أما ٕٓ( وبنسبة )ٓٗ( سنة وبمغ العدد )ٕٓ-ٙٔرية )التسمسؿ الثالث ىي الفئة العم
%( ومف خبلؿ ٘.ٖٔ( وبنسبة )ٕٚ( سنة بمغ عدد )ٖ٘-ٖٔالتسمسؿ األخير لمفئة العمرية )

 ( ىي الفئة األكثر تضررًا في المجتمع.ٕ٘-ٕٔالبيانات أعبله يتضح اف الفئات العمرية )
 المنطقة أو الحي: .3

سكف فيو المبحوث وقد اختارت الباحثة كما اسمفنا يقصد بو المنطقة أو الحي الذي ي
سابقًا مناطؽ وأحياء مف مدينة الرمادي لتشمميـ الدراسة الحالية ويمثموف عينة الدراسة, لذا تـ 

 ( أحياء مف مركز مدينة الرمادي.ٓٔتوزيع العينة عمى )
 ( يبّين منطقة سكن المبحوثين3جدول )

 
 المنطقة

  جنس المبحوثين
 المجموع

 
 % إناث % ذكور النسبة المئوية

 %٘.ٚٔ ٖ٘ %ٕ.ٕٔ ٚٔ %٘ٔ ٛٔ حي التأميم
 %ٔٔ ٕٕ %٘.ٕٔ ٓٔ %ٓٔ ٕٔ حي المعممين
 %٘.ٚ ٘ٔ %ٛ.ٖ ٖ %ٓٔ ٕٔ حي الضباط
 %٘ٔ ٖٓ %٘.ٕٕ ٛٔ %ٓٔ ٕٔ حي الممعب

 %ٛ ٙٔ %ٚ.ٛ ٚ %٘.ٚ ٜ حي االندلس
 %ٛ ٙٔ %٘.ٚ ٙ %ٗ.ٛ ٓٔ حي الورار

 %ٜ ٛٔ %ٓٔ ٛ %ٗ.ٛ ٓٔ حي الشركة
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 %٘.ٚ ٘ٔ %ٛ.ٖ ٖ %ٓٔ ٕٔ حي المهندسين
 %٘.ٚ ٘ٔ %٘ ٗ %ٔ.ٜ ٔٔ حي الجمعية
 %ٜ ٛٔ %٘ ٗ %ٙ.ٔٔ ٗٔ حي الحوز

 %ٓٓٔ ٕٓٓ ٓٓٔ ٓٛ ٓٓٔ ٕٓٔ المجموع

( ٖ٘( أعبله الذي يبّيف أفراد العينة بحسب المنطقة السكنية ِإلى اف )ٖيشير الجدوؿ )
( إناث ىـ مف سكنة حي التأميـ والتي تمثؿ ٚٔذكور و)( ٛٔمبحوث/ مبحوثة مقسميف ِإلى )

%( مف ٘.ٚٔالحي األكبر مف أحياء الرمادي وتشمؿ عمى مجموعة مناطؽ شكمت نسبة )
%( مف ٔٔ( مبحوثة ومبحوثة مف حي المعمميف وبنسبة )ٕٕالمجموع الكمي فيما كاف العدد )

( وبنسبة ٓٔاإلناث ) ( مف عينة البحث وعددٓٔالمجموع الكمي ومقسمة ِإلى ذكور )
( مبحوث ومبحوثة مف العينة مف حي الضباط ٘ٔ%( مف عدد اإلناث, بينما كاف )٘.ٕٔ)

%( مف عدد ٓٔ( مبحوث وبنسبة )ٕٔ%( مف المجموع الكمي وبعدد الذكور )٘.ٚوبنسبة )
%( مف عدد اإلناث, فيما كاف عدد المبحوثيف ٛ.ٖ( مبحوثة وبنسبة )ٖالذكور وعدد اإلناث )

( ٕٔ%( في عينة البحث وبعدد الذكور )٘ٔ( مبحوثة ومبحوثة وبنسبة )ٖٓالممعب )لحي 
%( ٘.ٕٕ( مبحوثة وبنسبة )ٛٔ%( مف مجموع الذكور, فيما كاف عدد اإلناث )ٓٔوبنسبة )

مف مجموع اإلناث وىي ثاني أكبر األحياء في الرمادي, فيما كاف عدد مجموع العينة لحي 
( ٜ%( مف المجموع الكمي وكاف عدد الذكور )ٛوبنسبة )( مبحوث ومبحوثة ٙٔاالندلس )

%( مف مجموع اإلناث, ٚ.ٛ( مبحوثة وبنسبة )ٚ%( وعدد اإلناث )٘.ٚمبحوث وبنسبة )
%( مف عينة البحث وبعدد ٜ( مبحوث ومبحوثة وبنسبة )ٛٔفيما كاف حي الشركة بعدد )

( ٛعدد اإلناث )%( مف مجموع المبحوثيف الذكور, و ٗ.ٛ( مبحوث وبنسبة )ٓٔذكور )
%( مف مجموع المبحوثات, فيما كاف عدد المبحوثيف في حي الميندسيف ٓٔمبحوث وبنسبة )

( مف ٓٔ( مبحوث وبنسبة )ٕٔ%( ومقسمة ِإلى ذكور )٘.ٚ( مبحوث ومبحوثة وبنسبة )٘ٔ)
%( مف مجموع اإلناث, ٛ.ٖ( مبحوثة وبنسبة )ٖمجموع المبحوثيف الذكور, فيما عدد اإلناث )

%( مف المجموع الكمي لمعينة ٘.ٚ( مبحوثة ومبحوث وبنسبة )٘ٔكاف حي الجمعية )فيما 
%( مف مجموع الذكور, فيما كاف ٔ.ٜ( مبحوث وبنسبة )ٔٔومقسميف ِإلى عدد الذكور )

%( مف العدد الكمي ٜ( مبحوث ومبحوثة وبنسبة )ٛٔالعدد الكمي لممبحوثيف لحي الحوز )
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%( مف مجموع المبحوثيف الذكور, فيما كاف ٙ.ٕوبنسبة ) ( مبحوثةٗٔومقسميف ِإلى الذكور )
 %( مف مجموع اإلناث.٘( مبحوثة وبنسبة )ٗعدد اإلناث )

ومف ىنا يتضح اف عدد الذكور ىو أكبر مف عدد اإلناث ومف الواضح اف الباحثة 
 اعطت العدد األكبر ِإلى حي الممعب الذي يشمؿ العديد مف المناطؽ المحيطة بو ولكونو أكبر

 حي في الرمادي وكذلؾ فأنو يشكؿ فيو نسبة عالية مف الشباب.
 الحالة االجتماعية: .4

اف متغير الحالة االجتماعية مف المتغيرات األساسية لقياس اثر الظواىر في 
المجتمعات المأزومة, ِإْذ اف االنتقاؿ مف حالة اجتماعية ِإلى حالة اسوء منيا ناتجة عف 

ظواىر التي تبرز مف خبلؿ أزمة معينة يمر بيا المجتمع, واف أسباب عديدة ابرزىا مجموع ال
االنتقاؿ مف حالة أُلخرى ىي عممية طبيعية تعد مف أساسيات الحياة, لكف مف غير الطبيعي 
ىو ما يخرج عف ارادة اإلنساف مف جممة المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي 

اف النصيب األكبر ىو التضرر مف أزمة النزوح وما تؤثر عمى الشباب وأمنيـ االجتماعي, وك
 رافقتيا مف ظواىر اثرت عمى الشباب بشكؿ أو بآخر.

 ( يبّين الحالة االجتماعية لممبحوثين4جدول )
 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 %ٜ٘ ٛٔٔ اعزب
 %ٕٙ ٕ٘ متزوج
 %٘.ٚ ٘ٔ مطمق
 %٘ ٓٔ ارمل

 %٘.ٕ ٘ منفصل
 %ٓٓٔ ٕٓٓ المجموع

( أعبله أعداد الشباب العزب جاءت بالتسمسؿ األوَّؿ ٗيتضح لنا مف خبلؿ الجدوؿ )
%( مقارنة بفئات العينة اأُلخرى, وفي ٜ٘( بينما بمغت نسبتيـ )ٛٔكأعمى نسبة وبمغ عددىـ )

%( أما ٕٙ( بينما بمغت نسبتيـ )ٕ٘التسمسؿ الثاني جاءت فئة المتزوجيف ِإْذ بمغ أعدادىـ )
( بينما نسبتيـ ٘ٔالتسمسؿ الثالث فقد كانت لفئة المطمقيف مف الشباب ِإْذ بمغ عددىـ )في 

( بينما نسبتيـ ٓٔ%( وجاءت بعدىا في التسمسؿ الرابع فئة األرامؿ ِإْذ بمغ أعدادىـ )٘.ٚ)
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( بينما نسبتيـ ٘%( أما الفئة األخيرة وىي شريحة الشباب المنفصمة ِإْذ بمغت أعدادىـ )٘)
ومف ىذه البيانات الميدانية التي توصؿ الييا تبيف اف أعداد الشباب العزب الذيف  %(.٘.ٕ)

ؿ ِإْذ ىنالؾ أسباب عديدة جعمتيـ يعزفوف عف  يعزفوف عف الزواج جاءت في التسمسؿ األوَّ
الزواج واىميا األسباب االقتصادية وىذا يعود ِإلى ما مرت بو المناطؽ األنبارية مف ظروؼ 

رة األخيرة, جعمت مف الشباب يفكروف في طمب المجوء وفي التخمص مف وأزمات في الفت
مناطقيـ التي يسكنوف بيا, وال ننسى المشكبلت االسرية التي  وقفت أماـ الشباب كعارض أو 
مانع لمزواج, اضافة ِإلى ما يتعرض لو المجتمع مف حروب وأزمات وفقداف األمؿ االجتماعي 

اـ الشباب والشابات في الزواج, ويتضح اف جميع فئات كؿ ىذه األسباب وقفت عائقًا أم
المجتمع ىي متضررة مف االحداث األخيرة التي حصمت ولكف كاف النصيب األكبر لمشباب 

 العزب.
 الحالة االقتصادية: .5

تعد الحالة االقتصادية أىـ المتغيرات ذات األىمية لقياس ظاىرة أو مشكمة المعوقات 
ربطت الباحثة في ىذا المتغير بيف الجانب النفسي واالجتماعي  واألمف بالنسبة لمشباب, وقد

لمشباب وىذا مما لو االثر الكبير في إجابات المبحوثيف والسيما اف العوائؿ المرفية تختمؼ في 
إجاباتيا عف العوائؿ المحتاجة, وقسمت الباحثة العينة بيف ثبلث طبقات ىي يكفي لسد 

( المؤشرات الميدانية ٘في ويزيد وسؼ نوضح في جدوؿ )الحاجة, وال يكفي لسد الحاجة, ويك
 التي تـ التوصؿ الييا في ىذه الدراسة.

 ( يبّين الحالة االقتصادية لممبحوثين5جدول )
 النسبة المئوية التكرار الحالة االقتصادية
 %ٕٙ ٕ٘ يكفي لسد الحاجة

 %ٗٙ ٕٛٔ ال يكفي لسد الحاجة
 %ٓٔ ٕٓ يكفي ويزيد

 %ٓٓٔ ٕٓٓ المجموع

%(, أجابوا بأنيـ ٗٙ( أعبله اف غالبية المبحوثيف وبنسبة )٘يتضح مف الجدوؿ )
%( غير مكتفيف, وىؤالء أغمبيـ مف الطبقات الوسطى و ٕٙمحتاجوف لمماؿ وأف بنسبة )
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%( فقد أكدت بأنيا غير محتاجة واف دخميا يكفي ٓٔالدنيا في المجتمع, أما النسبة الباقية )
ثر أفراد العينة مف الشباب ىـ بأمس الحاجة ِإلى الماؿ, مما يعكس ويزيد, وبيذا يتضح اف أك

اثر الحالة االقتصادية في أوضاع الشباب, مما يؤدي بيـ ِإلى بعض االنحرافات السموكية 
وفقداف بعضيـ لؤلمف واالستقرار, وىذا يظير اثر الحروب واألزمات األخيرة التي مر بيا 

ؿ مباشر في الحالة االقتصادية ألغمبية الشباب وفقداف المجتمع األنباري التي انعكست بشك
 االستقرار واألمف لدييـ. 

 ممكية السكن: .6
يعد السكف مف الحاجات األساسية لئلنساف, وىو حؽ مف الحقوؽ التي تكفميا 
الحكومات لشعوبيا, ولمسكف اثر في تأميف استقرار اإلنساف وتمبية متطمباتو الضرورية ذات 

ستقبمو, والقضاء عمى احدى المشاكؿ الميمة التي يعاني منيا الشباب, لذا العبلقة بأمنو وم
ارادت الباحثة معرفة فيما ِإَذا كاف سكف المبحوثيف ممكًا أو إيجار أو تجاوز, ِإْذ تعد ممكية 
السكف مف المؤشرات الميمة التي تستطيع مف خبلليا قياس المستوى االقتصادي ألفراد العينة 

 لضرورية لئلنساف.ىو مف الحاجات ا
 (  يبّين ممكية السكن لممبحوثين6جدول )

 النسبة المئوية التكرار ممكية السكن
 %ٗ٘ ٛٓٔ ممك

 %ٖٗ ٜٙ إيجار
 %٘.ٚ ٘ٔ تجاوز

 %ٗ ٛ عشوائيات
 %ٓٓٔ ٕٓٓ المجموع

( و ٛٓٔ( اف العدد األكبر مف أفراد العينة المتمثؿ بػ )ٙتوضح البيانات في الجدوؿ )
%( أجابوا ٘.ٖٗ( وبنسبة )ٜٙأجابوا بممكية السكف الذيف يسكنوف فيو, واف ) %(ٗ٘بنسبة )

%( أجابوا باف ممكية سكنيـ تعود ِإلى ٘.ٚ( وبنسبة )٘ٔباف ممكية سكنيـ كانت إيجارًا, واف )
دوائر حكومية أو اماكف عشوائية أي سكنيـ يعد تجاوز واف عدد الذيف يسكنوف في عشوائيات 

 %( أي يسكف في مناطؽ غير مؤىمة لمسكف.ٓٗ( وبمغت نسبتيـ )ٛ)
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ونستنتج مف ذلؾ اف متغير السكف يعد ذات أىمية كبيرة لدى األسرة العراقية ويعد 
عامؿ أساسي في تحقيؽ األمف واألماف االجتماعي والنفسي, ولو تأثير كبير في إجابات أفراد 

ؾ لذلؾ فيـ يعيشوف في حالة مف العينة, ِإْذ إفَّ نسبة كبيرة مف أفراد العينة كانت سكنيـ مم
االستقرار, كما الحظت الباحثة عند ِإجراء االستطبلع الميداني ألفراد العينة اف الشباب الذيف 
أجابوا أنَّيـ يسكنوف في عقارات مؤجرة وعقارات تجاوز تعرضت مساكنيـ لمحرؽ واليدـ مف 

يش العراقي, وبسبب خبلؿ ما تعرضت لو مناطقيـ مف حروب ونزوح وعمميات مف قبؿ الج
الضيؽ المادي الذي عانوا منو خبلؿ فترة النزوح لـ يستطيعوا اصبلح مساكنيـ لذلؾ سكنوا 

 في عقارات مؤجرة أو تجاوز.
 دور األزمات المجتمعية في أضعاف شعور الشباب باالنتماء لموطن : .7

 ( يوضح أهم إجابات المبحوثين7جدول )
 النسبة المئوية التكرار اإلجابات

 %ٛ.ٗ ٙ استشراء قيـ الغمبة وثقافة الغنيمة
 %ٙ.ٜٗ ٕٙ أنتياؾ حقوؽ اإلنساف

 %ٙ.ٖٔ ٚٔ أزمة الحرية والتعبير عف الرأي بصراحة
الحراؾ االجتماعي المزيؼ وصعود أشخاص إلى قمة 

 اليـر االجتماعي غير مؤىميف
ٗٓ ٖٕ% 

 %ٓٓٔ ٕ٘ٔ المجموع

أجابوا بنعـ حوؿ أىـ األزمات المجتمعية ( أراء المبحوثيف الذيف ٚيبيف لنا جدوؿ )
ودورىا في أضعاؼ لشعور باالنتماء لموطف, وجاء في التسمسؿ األوؿ انتياؾ حقوؽ اإلنساف 

%( أف انتياؾ حقوؽ اإلنساف في المجتمع العراقي لـ يكف جديد, إذ أف ٙ.ٜٗوبنسبة )
نة األخيرة وسببت االنتياكات كانت تمارس منذ القدـ, إال أنيا أصبحت خطيرة في اآلو 

انتياكات لجميع شرائح المجتمع ومنيا شريحة الشباب, إذ أستخدـ الجماعات اإلرىابية العنؼ 
المصحوب بالقتؿ والتخريب واليدـ, وأف االنتياكات تشمؿ أعماؿ غير قانونية تعسفية عمى 

ة مما أيدي بعض الخارجيف عف القانوف انتياؾ تحديات التغيير بجميع الطوائؼ االجتماعي
أدى إلى ضعؼ االنتماء والوالء لموطف بسبب تمؾ النتياكات, فيما جاء الحراؾ االجتماعي 
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%( أف الحراؾ االجتماعي يشير إلى تحرؾ األفراد والجماعات بيف مواقع ٕٖالمزيؼ بنسبة )
, لقد عاش *اقتصادية واجتماعية مختمفة وىو الحراؾ العامودي كما أشار إليو )انتوني غدنز(

اب العراقي تحوالت وتغيرات عديدة كاف ليا األثر الكبير في عمميات الحراؾ االجتماعي الشب
عكست طبيعة ىذه التحوالت حور الصعود واليبوط االجتماعي يتعرض لو الفرد العراقي, وما 
شاىدناه مف عمميات أقصاء تعرض ليا الشباب كانت ليا دليؿ واضح عمى أنعداـ فرص 

أكثر الشباب, كؿ تمؾ الظروؼ أدت إلى بعض الحاالت التي الحراؾ االجتماعي لدى 
شوىدت مثؿ تحوؿ بعض األشخاص إلى أصحاب أمبلؾ وعقارات وتحوؿ بعضيـ إلى شغؿ 

. فيما جاءت أزمة الحرية والتعبير عف الرأي بصراحة بنسبة (ٖٗ)وظائؼ ميمة في الدولة
مف اخطر التحديات التي تقؼ %( أف منظومة الحرية وعدـ احتراـ حقوؽ اإلنساف تعد ٙ.ٖٔ)

أماـ الشباب العراقي في ظؿ األوضاع الراىنة, فقد حيدتو عف عممية التنمية البشرية وجعمتو 
عرضة إلى اليشاشة والتيميش, فأصبح الشباب مفتقد األمف واألماف واالستقرار في 

الشباب , لذا فأف األزمات المجتمعية عممت عمى االنتياؾ والتضييؽ لدى بعض (ٗٗ)الوطف
مما اثرت عمى األمف واالنتماء لموطف. فيما جاء استشار فيو الغمبة وثقافة الغنيمة بنسبة 

%( ويتبيف لنا أف األزمات المجتمعية كاف دورىا كبير في أضعاؼ شعور الشباب ٛ.ٗ)
 باالنتماء والوالء لموطف.

 التحديات االقتصادية لمشباب العراقي في الوقت الحاضر :  .8
االقتصادية التي اصابت كياف المجتمع العراقي كالفقد والعوز والخرؽ  مف التحديات

أصبحت تيدد شريحة الشباب المتعمـ وغير المتعمـ, مما قد تصبح عائقًا في تحقيؽ متطمباتو 
وطموحاتو, تمثؿ ىذه المشكبلت مف أخطر الحوادث الطارئة والمؤدية التي تعطؿ أنماط 

يد مف الصراعات الداخمية, وبالتالي تيدد األمف االجتماعي, الحياة اليومية تحد مف الماف وتز 
وأف ىذه التحديات زادت بعد العودة مف النزوح, إذ نفشت البطالة مما زاد مف انتشار الفقر بيف 
شرائح الشباب وىددت أمنيـ االجتماعي. وفي الجدوؿ اآلتي توضيح التحديات االقتصادي 

 لمف الشباب.
 ديات االقتصادية التي أثرت عمى الشباب في الوقت الحاضر( يوضح لنا التح8جدول )
 النسبة المئوية التكرار اإلجابات
 %ٔٚ ٕٗٔ البطالة
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 %ٕٗ ٛٗ الفقر
 %٘ ٓٔ فقداف األسرة ألصوؿ مادتو توفر ليا استقرار معيشي

 %ٓٓٔ ٕٓٓ المجموع

وىـ %( ٔٚ( أف البطالة جاءت في التسمسؿ األوؿ وبنسبة )ٛيتضح مف الجدوؿ )
غالبية أفراد عينة الدراسة, التي اكدت عمى أف المسبب الرئيسي لمبطالة الحروب واألزمات 
التي أدت إلى تشكؿ الفقر بيف شرائح المجتمع وخاصة الشباب, وأف تأثير أزمة النزوح كاف 
ليا النصيب األكبر في حدوث البطالة بيف صفوؼ الشباب بسبب خسراف الوظائؼ أو 

ي كانت تعيؿ ىؤالء الشباب, فيما جاء الفقر في التسمسؿ الثاني وبنسبة مصادر الرزؽ الت
%( كوف الفقر يمثؿ حالة مف الحرماف مف الحياة البلئقة التي يتطمع الييا الشباب, ٕٗ)

وتدخمت عدة مسببات في أحداث ازمة الفقر في المجتمع االنباري تأتي في مقدمتيا الحروب 
لصعوبات االقتصادية المفروضة عمى الببلد فضبًل عف الداخمية والخارجية ناىيؾ عف ا

الصراع السياسي ما بيف الكتؿ السياسية وسوء التصرؼ بمواد الببلد, كؿ ىذه العوامؿ أدت 
إلى فقداف الشباب العامؿ الرئيسي في التنمية وىو العامؿ االقتصادي. أما في التسمسؿ الثالث 

%( المقصود باألصوؿ ٘استقرار معيشي بنسبة )جاء بفقداف األسرة ألصوؿ مادية توفر ليا 
المادية ىو الوظيفة الدائمة في القطاع الحكومي أو الخاص مف اجؿ العيش الكريـ, وىذا ما 
افقدتو األسرة االنبارية خبلؿ فترة النزوح والعوز مما يشكؿ تحديًا كبير أماـ تمؾ األسر وأماـ 

العامؿ االقتصادي )المادي( لمشباب ال تقوـ  الشباب االنباري, ومف المعروؼ أف بدوف توفير
 تنمية وال تتحقؽ األىداؼ وال يستقر األمف.

 أهم التحديات السياسية لألمن االجتماعي لمشباب في الوقت الحاضر :  .9
لقد عانى النظاـ السياسي مف تصدعات كثيرة كاف أبرزىا خبلؿ ازمة النزوح والحروب 

امات في السمطة وبرزت ظاىرة الوالءات الفرعية واالحتبلؿ, مما تسبب في أحداث انقس
والجانبية وتغميب المصمحة الخاصة عمى العامة, فضبًل عف أف الصراعات ىيأت أرض 
خصبة لمتدخؿ الخارجي في شؤوف الببلد وانتشار مظاىر الفساد المالي واإلداري في مؤسسات 

حزاب النيابية التي جاءت المجتمع, فضبًل عف الصراعات مبيف الكتؿ السياسية نفسيا واأل
بنظـ المحاصصة الطائفية كؿ ىذه العوامؿ أدت إلى اختراقات في تطبيؽ القانوف وأبعاد 
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الشباب عف الساحة السياسية, مما شكؿ تحدي كبير أماـ مستقبؿ الشباب وأمنيـ االجتماعي. 
 وفي الجدوؿ اآلتي توضيح األىـ التحديات السياسية.

 حديات السياسية ألمن الشباب االجتماعي( توضيح أهم الت9جدول )
 النسبة المئوية التكرار اإلجابات

 %ٙٔ ٕٖ التدخؿ الخارجي في شؤوف الببلد
 %٘.٘ٔ ٖٔ نظاـ المحاصصة

 %٘.٘ ٔٔ اختبلالت تطبيؽ القانوف
 %ٕٙ ٕ٘ الفساد المالي واإلداري

 %٘.ٙٔ ٖٖ ضعؼ مشاركة الشباب السياسية
 %٘.ٙٔ ٖٖ السياسيةفقداف الثقة بالطبقة 
 %٘.ٕ ٘ تزوير االنتخابات

 %٘.ٔ ٖ غياب التوافؽ السياسي بيف الكتؿ واألحزاب
 %ٓٓٔ ٕٓٓ المجموع

( آراء الشباب حوؿ التحديات السياسية التي تواجو األمف اليوـ, ٜيبيف لنا جدوؿ )
الحروب التي %(, إذ ساىمت ٕٙوجاء في التسمسؿ األوؿ الفساد المالي اإلداري بنسبة )

تعرض ليا المجتمع العراقي في تدىور وضعؼ منظومة الضبط االجتماعي وتدىور المعايير 
واألنظمة التي تحكـ المؤسسات كما اسيمت في تحطيـ الروح المعنوية الموجودة في الخدمة 
الحكومية والمجتمع, ودعت تمؾ الظروؼ البعض إلى استخداـ الرشاوي والتزوير والمحسوبية 

لحصوؿ عمى المكاسب المادية مف السمع والخدمات, وبات قبوؿ الفساد اإلداري يمقى في ا
تبريرًا اجتماعيًا, وتعكس كؿ المؤشرات الرسمية وغير الرسمية أف الفساد اإلداري بات منتشرًا 

. فيما جاء التدخؿ (٘ٗ)ٖٕٓٓفي المجتمع العراقي وخصوصًا بعد االحتبلؿ االجنبي لو عاـ 
%( بعد االحتبلؿ تدىورت األوضاع في العراؽ وأصبح ٙٔوف البمد بنسبة )الخارجي في شؤ 

التدخؿ في الشؤوف العراقية واحدة مف المظاىر التي شاعت في تمؾ اآلونة بحجة تقديـ الدعـ 
والمساندة لو, إال أف باطف األمر ىو السيطرة وفرض بييمنة عمى العراؽ مما شكؿ تحدي 
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يما جاء ضعؼ مشاركة الشباب السياسية وفقداف الثقة بالطبقة كبير اماـ السمطة السياسية, ف
%( عند الحديث عف المشاركة لدى الشباب العراقي نجد أنيا ٖٖالسياسية بنسبة متساوية )

محبطة لآلماؿ, إذ أنيا ارتبطت بأزمة الحرب النتماء إلى جانب المتغيرات االقتصادية مف 
يا عامؿ ميـ في عزوفيـ عف المشاركة السياسية, فقر وبطالة. فحرماف الشباب مف ىذه القضا

فالسياسة تقع خارج نطاؽ دائرة اىتماميـ, مما يولد لدييـ شعور فقداف الثقة في صحة 
. أف ىذه الصورة سمبية قد تقود المواطف إلى (ٙٗ)االنتخابات ومصداقية العمؿ السياسي برمتو

كظواىر العنؼ والسرقات ويصؿ األـ سموكيات وممارسات تؤثر سمبًا عمى النظاـ االجتماعية 
إلى فمتاف أمني واجتماعي خطير يحيط بالشباب. فيما جاء نظاـ المحاصصة بنسبة 

%( أف النظاـ السياسي في العراؽ يكرس نظاـ المحاصصة ليس فقط في توزيع ٘.٘ٔ)
ضًا المناصب القيادية عمى وفؽ الوالءات والتعصبات الفرعية, وبناء المؤسسات السياسية وأي

خبلؿ االنتخابات العامة, وىذا يرجع إلى  أسباب ىيمنة األحزاب السياسية الطائفية عمى 
. جميع ىذه الظواىر أصبحت تشكؿ عائؽ أماـ (ٚٗ)الحياة السياسية في المجتمع العراقي

الشباب في الساحة السياسية مما أدى إلى فقداف األمف السياسي ليـ. أما اختبلالت تطبيؽ 
%(, أف الضعؼ الذي أصاب المؤسسات في المجتمع العراقي طالت ٘.٘بنسبة )القانوف جاء 

نما عمى حسب المصالح,  المؤسسات القانونية, إذ أصبح العقاب ال يقوـ عمى جنس العمؿ, وا 
وبسب الوىف والضعؼ الذي أصاب المؤسسة أصبح الفساد منتشرًا فييا مما قمت الثقة في 

بالقانوف يمجأ إلى العرؼ والعشيرة أو القبيمة في أخذ الحؽ, القانوف, لذا أصبح الشاب ال يثؽ 
%( مف ىذا النوع يظير خبلؿ فترة االنتخابات, إذ ٘.ٕفيما جاء تزوير االنتخابات بنسبة )

يقوـ البعض مف الكيانات السياسية واألحزاب النيابية بتقديـ الماؿ واليدايا إلى شرائح المجتمع 
لشراء األصوات والتعيد بانتخاب مرشحييا, ويعد ىذا السموؾ فسادًا العراقي األكثر فقرًا وحاجة 

ألنو يقـو عمى الغش واالحتياؿ في شراء األصوات االنتخابية التي ال تمت لمنزاىة بصمة. فيما 
%( أف ما يحدث عمى ٘.ٔجاء غياب التوافؽ السياسي بيف الكتؿ واألحزاب النيابية بنسبة )

وصدمات األوؿ ىو عدـ التوافؽ بيف الكتؿ السياسية عمى الساحة العراقية مف صراعات 
 برنامج سياسي يوفر األمف وينقذ العراؽ مف ىذه األزمات الصعبة.

 العوامل الدافعة النتشار الجرائم المستحدثة بين الشباب : .82
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أف ظاىرة السموؾ اإلجرامي لدى الشباب باتت تيدد البنية االجتماعية, مما تسبب في 
االختبلالت البنيوية في المجتمع, وأف ىذه العوامؿ التي دفعت بالشباب إلى الكثير مف 

االنحراؼ والجريمة ظيرت مف داخؿ المجتمع نتيجة الظروؼ التي مر بيا المجتمع العراقي, 
إذ ظيرت عمى الساحة االجتماعية جرائـ القتؿ والرشوة السرقة واالبتزاز وصواًل إلى ما أصبح 

ر باالنتياكات وأعماؿ القرصنة اإللكترونية باستخداـ االنترنت التي يسمى في الوقت الحاض
أصبحت متداولة في عصر العولمة المعاصرة إف عدـ االىتماـ بالشباب وعدـ أتاحة الفرصة 
لو في المجتمع ادى بالشباب إلى السموؾ العدواني واألنحراؼ خارج المعايير المتعارؼ عمييا 

مف الشاب خاصة . وفي الجدوؿ االتي توضيح ألىـ العوامؿ مما أثرت عمى األمف العاـ وأ
 الدافعة النتشار الجرائـ المستحدثة.

 *( يوضح إجابات المبحوثين حول العوامل الرافعة ألرتكاب الجرائم بين الشباب82جدول )
 النسبة المئوية التكرار اإلجابات

 %ٕٗ ٛٗ عدـ تكافؤ الفرص
 %ٕٙ ٕ٘ انتشار التطرؼ والتشدد

 %ٖٚ ٗٚ ضعؼ الضبط األسري والمجتمعي )الرسمي وغير الرسمي(
التقميد والمحاكاة ألنماط ثقافية وسموكيات شبابية لبعض 

 المجتمعات
ٖٖ ٔٙ.٘% 

 %٘.ٕ٘ ٔ٘ تراجع االىتماـ بالشباب مف المجتمع والدولة
 %ٙٗ ٕٜ شعور الشباب بالحرماف وفقداف األمؿ باألمف والمستقبؿ

 %ٗٗ ٛٛ عدـ السيطرة عمى السبلح المنفمت 

( المعطيات حوؿ العوامؿ الدافعة النتشار الجرائـ المستحدثة ٓٔيوضح لنا الجدوؿ )
بيف الشباب وجاءت بالتسمسؿ األوؿ شعور الشباب بالحرماف وفقداف األمؿ بالمف والمستقبؿ 

وحرماف مف جراء األوضاع %( أف المواطف العراقي ما زاؿ يعيش في حالة خوؼ ٙٗبنسبة )
التي كاف يعيشيا المجتمع. إذ أكد الشباب أف فقدف األمؿ في المستقبؿ قد ازداد لدييـ 
خصوصًا بعد أزمة النزوح األخيرة التي عممت عمى تحطيـ البنية المؤسسية والخدمية 
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 والمشاريع التي يطمح الشباب في تحقيقيا, مما زاد األمر خطورة وجعمو البعض الشباب
يندفعوف نحو ارتكاب الجرائـ واالنحرافات السموكية الخطيرة التي أثرت عمى أمف الشباب 

%( وىي نسبة مقاربة بالشعور بالحرماف وفقداف األمؿ مما يجعؿ ٗٗاالجتماعي وبنسبة )
الشباب يتجيوف نحو استخداـ السبلح المنفمت الذي يساعد عمى ارتكاب الجرائـ, وال ننسى أف 

ياسية ما بيف األحزاب جعمت البعض منيـ يتاجر في السبلح الذي أصبح الصراعات الس
منتشرًا في كافة أرجاء المجتمع سواء كاف مرخص أو غير مرخص األمر الذي حد مف األمف 
واألماف في المجتمع. فيما جاء ضعؼ الضبط األسري والمجتمعي )الرسمي والغير رسمي( 

ـ في نفوس األفراد قد تراجع بعد األزمات الخيرة %( أف دور األسرة في غرس القيٖٚبنسبة )
التي حدثت, كما أف دور المدرسة قد تراجع في التنشئة االجتماعية مما ادى إلى حدوث 
ضعؼ ووىنا في منظومة القيـ والضبط في المجتمع وبالتالي ازدادت الدوافع الرتكاب الجرائـ 

%( ال شؾ في ٖٚتشدد جاء بنسبة )واالنحرافات بيف بعض الشباب, أو انتشار التطرؼ وال
أف التطرؼ والتشدد يعد مف أخطر الميددات االجتماعية ألمف الشباب االجتماعي, إذ شجع 
االنييار الذي حدث في المؤسسات الرسمية الضبطية بعد األزمات والحروب عمى ظيور 

. مما شجع جماعات متطرفة ىددت ومزقت النسيج االجتماعي لممجتمع العراقي خاصًا األنبار
البعض عمى ارتكاب جرائـ القتؿ وىدد المف واألماف في المجتمع. أما تراجع االىتماـ بالشباب 

%( اف الشباب اليوـ ىـ في حاجة ماسة إلى االىتماـ ٘.ٕ٘مف المجتمع والدولة جاء بنسبة )
ط في والرعاية سواء كانت مف المجتمع أو الدولة أو األسرة مف أجؿ عدـ األنحراؼ واالنخرا

السموكيات المنحرفة التي تيدد أمف المجتمع, لذا نجد اف بعض الشباب يتجو نحو ارتكاب 
مثؿ ىذه الجرائـ واألفعاؿ عندما ال يجد الرعاية واالىتماـ مف الدولة التي تتيح لو الفرصة في 
أبراز شخصيتو وتحقيؽ أىدافو التي يسعى في تحقيقيا. فيما جاء عدـ تكافؤ الفرص بنسبة 

%( وىي نسبة مقاربة لتراجع االىتماـ إذ أف عدـ االىتماـ وعدـ إتاحة الفرصة لمشباب ٕٗ)
يؤدي بيـ إلى طريؽ االنحرافات السموكية وارتكاب الجرائـ بأشكاليا. وأف ىذا التراجع في 
االىتماـ وعدـ اتاحة الفرص جاء مف الظروؼ التي مر بيا المجتمع بدأ مف االحتبلؿ وانتياء 

لذي أثر عمى شريحة الشباب, فيما جاء أخيرًا التقميد والمحاكاة ألنماط ثقافية بالنزوح ا
%( يرى أفراد عينة الدراسة أف أتجاه ٘.ٙٔوسموكيات شبابية لبعض المجتمعات بنسبة )

بعض الشباب نحو التقميد الغرب وانتياج نفس السموؾ المنحرؼ أدى بيـ إلى الوقوع في 
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ولمة ومواقع التواصؿ االجتماعي التي أثرت عمى الشباب. مما الجرائـ وىذا ما جاءت بو الع
 خمؽ لدييـ روح التنافس والتقميد لنماذج وثقافات غريبة عمى المجتمع.

 النتائج:
 وقد توصمت الباحثة الى العديد مف النتائج, منيا:

أف كثر أفراد العينة ىـ مف الشباب العزاب؛ وذلؾ لصعوبة تمبية متطمبات  -ٔ
 ف االسرة .الزواج وتكوي
اف اكثر افراد العينة ىـ مف المحتاجيف لمماؿ مما يدؿ عمى أف نسبة البطالة  -ٕ

 والفقر كبيرة بيف فئة الشباب .
اف نصؼ افراد العينة ال يشعروف باألمف واالستقرار ىذا مما يدفعيـ الى  -ٖ

 حالة مف االستبعاد االجتماعي.
االوضاع  اف نصؼ افراد العينة مف المبحوثيف ىـ غير راضيف عف -ٗ

المجتمعية التي يمر بيا المجتمع االنباري منيا البطالة , والفقر, والفساد االداري, وسوء 
 التعميـ.

 اهم مقترحات البحث 
 توفير األمف االجتماعي في جميع المؤسسات االجتماعية في المجتمع . -ٔ
 رسـ سياسة تشغيمية لمشباب بناء مستقبؿ ليـ . -ٕ
 البطالة .توفير فرص العمؿ والقضاء عمى  -ٖ
 دعـ المشاريع الشبابية الجديدة ماديا ومعنويا . -ٗ
 إتاحة الفرصة لمشباب في التمثيؿ السياسي . -٘
  االحاالت

  
 

                                                 
ـ, ٜٜٙٔ, ٔد. معف خميؿ عمر, مناىج البحث في عمـ االجتماع, عماف, دار الشروؽ لمنشر والتوزيع, ط (ٔ)

 .ٙ٘ص
 .ٖ٘, صٜٜٚٔأحمد بف فارس, معجـ مقاييس المغة, دار الفكر لمطباعة والنشر, القاىرة,  (ٕ)
اـ الخير قوارح, المرأة المقاولة وتحديات النسؽ االجتماعي, رسالة ماجستير منشورة, جامعة قاصدي  (ٖ)

 .ٔٔ, صٕ٘ٔٓمرباح الجزائر, 
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أماؿ عز الديف رشيد, األمف اإلنساني لؤلسرة العراقية في تطبيقات شبكة الحماية االجتماعية, دراسة  (ٗ)

 .ٜ, صٕٛٓٓلة ماجستير, جامعة بغداد, كمية اآلداب, قسـ االجتماع, ميدانية في مدينة بغداد, رسا
, ٕٔٔٓمحي الديف يعقوب أبو اليوؿ, األمف االقتصادي في القرآف الكريـ, المكتبة المصرية, مصر,  (٘)

 .ٗص
صبلح حسف أحمد العزي, التوتر العرقي واألمف االجتماعي, أطروحة غير منشورة, كمية اآلداب, جامعة  (ٙ)

 .ٚٔ, صٕٕٔٓداد, بغ
خولة محي الديف, األمف اإلنساني وابعاده في القانوف الدولي, مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية  (ٚ)

 .ٖٖٕ, صٕٕٔٓ, ٕ, العدد ٕٛوالقانونية, المجمد 
 .ٚٛ, ص ٕٗٔٓعدناف ياسيف مصطفى, األمف اإلنساني والتنمية في العراؽ,  (ٛ)
, بيروت, ٔترجمة الدكتور فايز الصباغ, مركز دراسات الوحدة العربية, ط إنتوني غدنز, عمـ االجتماع, (ٜ)

 .ٖٖٛ -ٕٖٛ, ص ٕ٘ٓٓ
 .ٓٛد.عدناف ياسيف مصطفى, األمف اإلنساني والتنمية في العراؽ, مصدر سابؽ, ص  (ٓٔ)
, ٔطعدناف ياسيف مصطفى, األمف اإلنساني والتنمية في العراؽ, مؤشرات اليشاشة وفاعيمتو السياسات,  (ٔٔ)

 .ٗٔٔ, ص ٕٙٔٓدار امجد لمنشر والتوزيع, عماف, 
د. ميدي محسف العبلؽ, قياس فقر االطفاؿ, بحث مقدـ ِإلى المؤتمر العالمي العاشر لمدفاع عف حقوؽ  (ٕٔ)

 .ٛٔ, ٕٗٔٓنوفمبر  ٕٕالطفؿ, بغداد, 
بحث منشور في  د. حسف لطيؼ كاظـ الزبيدي, الفقر في العراؽ, مقاربة مف منظور التنمية البشرية, (ٖٔ)

ندوة العراؽ تحت االحتبلؿ, تدمير الدولة وتكريس الفوضى, سمسمة كتب المستقبؿ العربي, مركز 
 .ٕٚٛ, ص ٕٛٓٓدراسات الوحدة العربية, بيروت, 

 .ٚٚـ, البرنامج االنمائي لؤلمـ المتحدة, ص ٕٓٔٓتقرير التنمية البشرية لمصر,  (ٗٔ)
االندماج واالستبعاد, اطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة بغداد,  نوري سعدوف عبد اهلل, الشباب بيف (٘ٔ)

 .ٙٙ, صٕٗٔٓكمية اآلداب, قسـ االجتماع, 
عبد الحسف الحسيني, التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة, قراءات في تجارب الدوؿ العربية واسرائيؿ  (ٙٔ)

 .ٓٔ, ص ٕٛٓٓوالصيف وماليزيا, الدار العربية لمعمـو ناشروف, بيروت, 
د. حسف لطيؼ كاظـ الزبيدي, الفقر في العراؽ, مقاربة مف منظور التنمية البشرية, بحث منشور في  (ٚٔ)

ندوة العراؽ تحت االحتبلؿ, تدمير الدولة وتكريس الفوضى, سمسمة كتب المستقبؿ العربي, مركز 
 .ٕٜٕ -ٕٛٛ, ص ٕٛٓٓدراسات الوحدة العربية, بيروت, 

لممسح الوطني لمفتوة والشباب, نحو اتسراتيجية وطنية لشباب العراؽ, صندوؽ األمـ التقرير التحميمي  (ٛٔ)
 .ٖـ, ص ٕٔٔٓالمتحدة لمسكاف, مكتب العراؽ, 

 ٖٚ, صٕٗٔٓ, ٖٕٓٓد.عدناف ياسيف مصطفى, تحوالت المجتمع العراقي بعد الغزو  (ٜٔ)
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ت لممشاركة في تقرير التنمية د. كريـ محمد حمزة, الشباب مخاض االندماج واالستبعاد, دراسة اعد (ٕٓ)

 .ٖٗـ, ص ٕٕٔٓالبشرية الوطني الثالث في العراؽ, لسنة 
اميؿ دوركيايـ, قواعد المنيج في عمـ االجتماع, ترجمة وتقديـ د. محمود قاسـ, مراجعة: محمد بدوي ,  (ٕٔ)

 .ٙٔ -٘ٔ, ص ٜٗٚٔمكتبة النيضة المصرية, القاىرة , 
 .ٕٕالمصدر  نفسو, ص  (ٕٕ)
 .http. Iraqhurr.orgرواء حيدر, ارتفاع معدالت الجريمة في العراؽ, االنترنت  (ٖٕ)
, ٕٓٔٓد. رباح مجيد الييتي, انييار سمطة الدولة في العراؽ, دار العرب دار نور لمنشر, دمشؽ,  (ٕٗ)

 .ٖٓٔص
يروت, , مركز دراسات الوحدة العربية , ب ٔإنتوني غدنز, عمـ االجتماع, ترجمة فايز الصباغ, ط (ٕ٘)

 .ٜٕٙ, ص ٕ٘ٓٓ
د. عدناف ياسيف مصطفى, األمف اإلنساني والمتغيرات المجتمعية في العراؽ, دار امجد لمنشر و التوزيع,  (ٕٙ)

 .٘ٔٔ- ٗٔٔ, ص ٕٙٔٓ, عماف, ٔط
 .ٓٔد. عدناف ياسيف مصطفى, األمف اإلنساني والتنمية البشرية في العراؽ, مصدر سابؽ, ص  (ٕٚ)
 .ٖٜالشباب بيف االندماج واالستبعاد, مصدر سابؽ, ص   نوري سعدوف عبد اهلل, (ٕٛ)
 .٘ٚتيماء زىير كماؿ الديف, النزوح واألمف اإلنساني لمطفؿ, مصدر سابؽ, ص  (ٜٕ)
, ٕ٘ٓٓ, ٕٕانيتا مالي, جاي كيرت, التعميـ في حالة الطوارئ في العراؽ, نشرة اليجرة القسرية, في  (ٖٓ)

 .ٚٔص 
 .ٕٙطني لمفتوة والشباب, مصدر سابؽ, ص  التقرير التحميمي لممسح الو  (ٖٔ)
 .ٛ -ٗ, ص ٕٚٓٓوزارة التخطيط, تقرير االوراؽ الخمقية لمظاىر الفقر في العراؽ, بغداد,  (ٕٖ)
 .ٖٜنوري سعدوف, الشباب بيف االندماج واالستبعاد, مصدر سابؽ, ص  (ٖٖ)
 .ٕٕ, مصدر سابؽ, ص ٕ٘ٓٓتقرير الشباب في العالـ لسنة  (ٖٗ)
 .ٖٕ- ٕٕ, مصدر سابؽ, ص ٕ٘ٓٓالشباب في العالـ لسنة تقرير  (ٖ٘)
نوري سعدوف عبد اهلل وآخروف, اآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية لمنزوح عمى المجتمع  (ٖٙ)

 .ٓٙ, ص ٜٕٓاالنباري, جامعة االنبار, مركز الدراسات االستراتيجية, دار الكتب الوثائؽ, بغداد, 
, ٔمصطفى, األمف اإلنساني والمتغيرات المجتمعية في العراؽ, تحميؿ سيوسيولوجي, طد. عدناف ياسيف  (ٖٚ)

 .ٚٔٔ, ص ٜٕٓٓالمعارؼ لممطبوعات, بيروت, 
, برنامج األمـ المتحدة االنمائي, ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية, ٜٜٗٔتقرير التنمية البشرية لعاـ  (ٖٛ)

 .ٖ, ص ٜٜٗٔبيروت, 
 (.ٖٓ, المادة رقـ )ٕ٘ٓٓعاـ الدستور العراقي ل (ٜٖ)
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تيماء زىير كماؿ الديف, النزوح واألمف اإلنساني لمطفؿ, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد,  (ٓٗ)

 .ٚٙـ, ص ٕٛٔٓكمية التربية لمبنات, قسـ الخدمة االجتماعية, 
منشر والتوزيع, بغداد, , الذاكرة لٔد. حميد كردي الفبلحي, اآلثار االجتماعية لمحرب عمى المجتمع, ط (ٔٗ)

 .ٜٕٛ, ص ٕٛٔٓ
يزيد عباسي, مشكبلت الشباب االجتماعية في ضوء التغيرات االجتماعية الراىنة في الجزائر, رسالة  (ٕٗ)

 .ٖٕٔ, صٕٙٔٓبسكرة,  –ماجستير غير منشورة, جامعة محمد خيصر 
أحد أبرز عمماء االجتماع , يعد غدنز ٖٜٛٔأنترونتي غدنز : عالـ اجتماع بريطاني ولد في لندف عاـ  *

 كتابًا( ويعد فيمسوؼ ذو رؤية عميقة في الحياة. ٖٗالمعاصريف نشر ماال يقؿ عف )
 .ٕٔٔنوري سعدوف عبد اهلل الشباب بيت االندماج واالستبعاد, مصدر سبقف ص (ٖٗ)
 .ٛٔٔمعاذ أحمد حسف, المجتمع المأزـو ومشكبلت الشباب, مصدر سابؽ, ص (ٗٗ)
عبد العزيز, البعاد االجتماعية لظاىرة الفساد اإلداري, مجمة جامعة األنبار لمعمـو د. حميد كردي  (٘ٗ)

, المجمد الثاني, ٕٕٔٓنيساف,  ٕٔ-ٔاإلنسانية عدد خاص بالمؤتمر األوؿ لكميات العمـو اإلنسانية, 
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘, صٕٕٔٓجامعة األنبار, 

د, تقديـ الدكتور عبد الباسط عبد المعطي, عبيد أمينف تزيؼ وعي الشباب بيف العولمة والدعاة الجد (ٙٗ)
 . ٖ٘ٔ, صٕٙٓٓ, القاىرة, ٔالييئة العامة المصرية لمكتاب, ط

شنا فائؽ جميؿ, مستقبؿ العراؽ بيف بناء الدولة ومحاوالت التقسيـ, رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة  (ٚٗ)
 .ٕٛ, صٜٕٓٓـ العمـو السياسية, إلى األكاديمية العربية في الدنمارؾ, كمية القانوف والسياسية, قس

  ( كوف السؤاؿ يتيح اإلجابة عمى أكثر مف احتماؿٕٓٓالمجموع أكثر مف ) *
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