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من أهم نتاجات العقل البشري بجوانبه اإليجابية ، ويشكل األنسان   تعد الحضارة األنسانية

التكنولوجي في أن واحد، فقد نتج عن  محوراً جوهرياً فيها، وفي ظل عالم سريع التغيير والتطور

ذلك تفاهم وتناغم أكثر بين مجمل شعوب المعمورة ، بعيداً عن الحروب و ويالتها، كنتيجة أفضت 

أبعادها، أياً كانت دوافعها تاريخياً، سواًء دينية أم قومية أم مصلحية ، أو حتى اليها هذه الحروب و

غرائزية، تلك التي دفعت شعوب أنسانية بأكملها نحو الهاوية، نتيجةً لغرائز حملها قادتها، كانت 

 غير عقالنية في تفكيرها السائر بعيداً عن سلوك طريق الحكمة ، ُمفضلة السيف على الدرع .

في ان العالم يعج بمجتمعات مركبة قومياً ودينياً واثنياً، إال أن جوهر األنسانية كان  ال شك

من أهم القاشم المشترك بينها، فضالً عن األنتماء للوطن الواحد أو الهوية الوطنية الواحدة، ولعل 

قرن المقاييس األساسية لتقويم أي مجتمع في ظل التطور الحضاري الذي وصلته االنسانية في ال

الحادي والعشرين، تشخيص حالة العالقات الداخلية فيه، فسالمتها عالمة على صحة المجتمع 

وإمكانية نهوضه، بينما اهتراؤها داللة سوء وتخلف، وهو ما يقودنا للبحث في موضوع مهم هو 

السلم المجتمعي بشكل عام، وسحب الموضوع بعد ذلك على نموذج الدراسة اال وهو محافظة 

 .نينوى

 ألى الفقرات األتية: من هنا سيتم التطرق في هذه الدراسة، وبشكل موضوعي،
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 اليات ثقافية   4-3

 اليات أجتماعية  4-4

 ُمستقبل السلم المجتمعي في محافظة نينوى : -5
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 األجتماعي.مشهد الترابط  5-2
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 السلم المجتمعي : التعريف والخصائص: -1

 : التعريف 1 -1

يُراد بمفهوم السلم إبتداًء، أشباع تلك الحاجة الفطرية لكل إنسان على أرض المعمورة، 

والتألف بين الناس، لتفضي الى حالة من  وهي الحالة الطبيعية التي تشكل ذلك األنسجام

الهدوء والتفاهم المشترك، ذلك أن األنسان ضمن طبيعة النفس البشرية ذاتها يميل الى نبذ 

الكراهية والعداوة والحقد، كونها أمور ُمعاكسة للفطرة، فاألنسان بطبعه األجتماعي يولد 

إلخاء بين مواطنيها، ضمن مجموعة ترى ذاتها ضمن مجموعات أخرى تعيش حالة من ا

 وبصورة أوسع مع األمم األخرى.

يرمز السلم إلى استخدام تلك األدوات التي تضع لغة الحوار والتفاهم أما بالمعطى السياسي، 

بين األفراد في المقدمة، دون أن يتّم فرض اآلراء بالقسر أواألكراه. وبذا فالسلم هي تلك الحالة 

هو أستثناء تمثله الحروب، وأن كانت بعض التحليالت الحديثة  الطبيعية في غرائز البشر، والعكس

تتجه الى أراء تدفع الى تبرير القوة في حاالت أستثنائية أيضاً كحالة الدفاع عن الذات، وبالمعنى 

 األعم عن األوطان.
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ثمة تعريفات عامة حاولت جاهدة ، فCommunity peaceأما عن السلم المجتمعي 

حالة السلم والوئام مالمسة واقع ومعطى هذا المصطلح، إال أن مضمونها جميعاً ال يكاد يخرج عن 

 داخل المجتمع نفسه، وفي العالقة بين شرائحه وقواه.

عميد كلية الحقوق بجامعة ديالوير في ويدذر األمريكية، فيذهب  Rodney A. Smolaأما 

في كتابه "حرية الرأي والتعبير في مجتمع مفتوح"، إلى أن السلم المجتمعي هي تلك النتيجة التي 

أفضت أليها الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير ما بين شرائح المجتمع عامة ضمن الدولة، 

 عليها قوة البلد الداخلية من نواحي عديدة اقتصادية وتنموية.وهي نتيجة منطقية يستند 

 : الخصائص : 2 -1

ثمة خصائص عامة يتمتع بها السلم المجتمعي في المجتمعات، السيما تلك التي تتسم 

 بصفة المجتمعات المركبة ، وكالتالي:

اً تشكل المجتمعات المركبة، التي تتوزع فيها شرائح المجتمع الى فئات متنوعة قومي -1

 وأثنياً ودينياً، وحدة قياس لتقييم وتشخيص حالة العالقات الداخلية للمجتمع ذاته.

تلعب الثقافة السائدة في المجتمعات دوراً بارزاً في الدفع بأتجاه األندماج القومي من  -2

عدمه، ذلك أن المفاهيم االساسية من قبيل األنتماء والمواطنة تعد حجر الزاوية ضمن 

 ُمبتغى للمجتمعات المتماسكة .أساس البنيان ال

يعد التعليم ومخرجاته من الوعي اإلدراكي، أحد أهم الدوال التي تفضي مخرجاتها الى  -3

 تدعيم المجتمعات ، وتشكيل بُنى هيكلية تحتية يصعب إنهيارها بتأثيرات مضادة.

ئص األقتصادي السائد في الدولة، ركناً مهماً من أركان وخصا -يعد األستقرار السياسي -4

المجتمعات الهادئة التي يتكرس فيها حالة السلم المجتمعي، إضافة إلى أرتكازها الى 

 قوة القانون ، والنظام ، والضبط العام .

تلعب التركيبة األساسية للمجتمع، ونوعية التراتبية السائدة فيه أفقياً، دوراً بارزاً في  -5

ير مدى تدعيم ظاهرة السلم تحديد أبعاد الدور الناتج عنه ، ونطاق األفعال في تقر

 المجتمعي فيه من عدمها.
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تعد التنشئة االجتماعية للفرد ضمن البيئة االجتماعية المصغرة "األسرة"، الحلقة االولى  -6

 للدفع بالبنيان المجتمعي نحو األتجاه الُمحبذ في إيجابيتها، والعكس صحيح .

 

 مقومات السلم المجتمعي : -2

بمجموعة مقومات ، تدعم بمجملها ترابط المجتمع وأندماجيته،  ال يستقيم السلم المجتمعي إال

 فضالً عن التأثير في سلوكياته وبالتحديد في العالقة بين أجزائه ، وكاألتي :

 

 النظام التعليمي : 2-1

 

يعد العلم أحد أهم مؤشرات التقدم واألرتقاء للشعوب ومن ثم الدول في العالم 

بأتجاه المستقبل. إذ يعتبر التعليم ومدى نوعيته أحد  المعاصر، وأحد أهم قواعد البناء

المؤشرات األساسية التي تقاس عليها مستويات التنمية المتحققة لدى الدول. كما يمثل التعليم 

قاعدة االنطالق الحقيقة للتنمية بمفهومها الشامل، وذلك بالنظر إلى دوره فى تحقيق التنمية 

ومهارات األفراد الذين هم سواعد العملية التنموية البشرية واالرتقاء بقدرات ومعارف 

وتشكيل اتجاهاتهم وقيمهم. فالتنمية ليست خلق شئ من عدم، ولكنها استثمار للطاقات 

 والقدرات المادية والبشرية الموجودة فى المجتمع لتحقيق الرفاهية للجميع.

لبحوث التي تعنى وبذا فإن أرتفاع مستوى التعليم للدولة، فضالً عن أنتشار مراكز ا

والدراسات العلمية المتخصصة في المجاالت عامة، وكذلك تلك  Think Tanksبالفكر 

التي تعنى بالدراسات المستقبلية بأبعادها األستراتيجية ومخرجاتها العملية تمثل أحد أهم 

مرتكزات األرتقاء الحضاري، من جانبين ، هما أوالً: عالقة هذه المراكز الحميمة بُصناع 

القرار ودعمهم من خالل األستشارة والتوصية التي تقدمها للدوائر الرسمية المباشرة او 

غير المباشرة، فضالً عن، ثانياً : أهميتها في نشر الوعي واإلدراك الصحيح لدى المجتمع 

أجتماعية، ورفده برؤى فكرية وعلمية رصينة، ابتغاءً لتنمية مداركه  -في أي ظاهرة سياسية

 االجتماعية بإطار علمي موضوعي.السياسية و
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وكما هو معروف في ادب العلوم السياسية هنالك عالقة طردية بين العلم ومخرجات 

التنمية، وكلما اخذت الدولة بالعلم وتطبيقات العلم ومخرجاته كلما أرتقت هذه الدولة بمسارها 

ك أن مخرجات الحضاري، وهناك تجارب عديدة لذلك، منها على سبيل المثال ماليزيا، ذل

العلم أفضت إلى أنتقال ماليزيا من دولة كانت متخلفة إلى دولة متأخرة ثم إلى دولة سائرة 

 في طريق النمو.

 

 رسوخ مبدأ المواطنة : 2-2

 

يراد بالمواطنة تلك المكانة التي يكتسبها الفرد بمجرد نشوء الدولة، وقد أرتبط مفهوم 

ول القومية في أوربا، وذلك بعد تدعيم ارساء حديثاً بظهور الد Citizenshipالمواطنة 

، لتتسع الفكرة بعد ذلك في حيزها 1648أسس السيادة لها عقب معاهدة ويستفاليا عام 

 المكاني والزماني.

فالمواطنة، بمفهومها القانوني، هي تلك الرابطة القانونية السياسية التي تربط فرداً 

يميزه عن سواه من  ذيهوية الوطنية للفرد والما بدولة ، والتي يتأسس بموجبها مفهوم ال

 مواطني الدول األخرى. 

وأتساقاً لذلك، تعد المواطنة رابطة قانونية، ألنها ترتب حقوق و واجبات للمواطن 

تجاه دولته، كما أنها رابطة سياسية، ألنها تمنحه حق المشاركة السياسية في الدولة، من 

في األنتخابات بموجب الشروط القانونية  Candidatureقبيل ممارسة حق الترشح 

ً لقانون األنتخاب المعتمد في الدولة، فضالً عن ممارسة حقه السياسي  المتفق عليها طبقا

 ، وفقاً لشروطه أيضاً .Electionاألخر وهو األنتخاب 

كذلك يرتبط مفهوم المواطنة ومدى الشعور بها من عدمه بمفهوم األمن القومي 

منه، ذلك أن تعزيز أنتماء المواطن بدولته من خالل تمتعه بكامل حقوقه للدولة ولو بجزء 

المقررة في دستور الدولة، طبقاً لمبدأ العدالة األجتماعية وتكافؤ الفرص، وتأديته بالمقابل 

للواجبات المكلف بها، سيفضي إلى تعزيز الهوية الوطنية لديه ومن ثم، رابطة األنتماء 

 حيح .للدولة والوطن، والعكس ص
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 الثقافة السياسية السائدة : 2-3

جزًء ال يتجزء من الثقافة العامة للدولة،  Political Cultureتعد الثقافة السياسية    

تشير إلى "منظومة القيم والمعتقدات السائدة لدى أفراد مجتمع معين، والتي تُحدد اتجاهاتهم و

ً سلوكياتهم السياسية. نحو السلطة السياسية ورموزها داخل المجتمع، والتي  تحدد أيضا

وتتشكل الثقافة السياسية كانعكاس للوجود االجتماعي لألفراد، كما تعكس خصائص البنية 

االجتماعية السائدة في المجتمع خالل مرحلة زمنية معينة. وتسهم قيم الثقافة  –االقتصادية 

سلطة، في تشكيل اتجاه الرأي السياسية بهذا المعنى، ووفقاً لطبيعة اتجاهات األفراد نحــو ال

 العام نحو الظواهر المختلفة، السيما تلك  المتعلقة بالسلطة ".

وأتساقاً لذلك، فإن الثقافة السياسية لمجتمع ما، إنما تعكس تاريخ ذلك المجتمع وخبرات    

تسعى أفراده وطبقاته وفئاته السياسية عبر الزمان. وبما أن تنمية المواطنة يعد هدفاً أساسيا 

وقبول األخر  السياسية التعدديةبثقافة في دول تؤمن  السياسية اليه جميع الحكومات والنظم

السياسي، فإن مثل هكذا أمر ينبغي أن يفضي إلى تعزيز أهمية أحتواء  المخالف في الرأي

الدولة لذلك التنوع الثقافي في المجتمع وتوظيفه بصورة إيجابية ضمن تفهم المقابل، بما في 

ك الرأي األخر المتعارض مع بعض األفكار، وأحترام أراء وافكار الجميع، وبما يسهم ذل

ً ما تؤسس ألرضية صلبة تقود بالدولة و مواطنيها إلى  في خلق روابط ُمنسجمة نوعا

 األرتقاء الحضاري، فكراً وأداًء.

 األنتماء : 2-4

بينما يذهب المفهوم إصطالحاً الى يراد باألنتماء لغةً ، األنتساب الى شيء، والتعلق به،  

معنى األرتباط الحقيقي الجاد، واألتصال المباشر مع أمر معين يعد جزءاً أساسياً من البيئة المحيطة 

بالفرد، ليجسد أرتباطاً وجدانياً، فكرياً، معنوياً، و واقعياً، ليعكس صلة قوية من الترابط بين الفرد 

 اً، أم عائلة .والشيء المنتمي له، سواًء أكان وطن
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والجدير بالذكر، أن لألنتماء أنوعاً مختلفة، فمنها الديني، والفكري، والوطني، وهو األهم 

الذي يشير إلى كافة المبادئ، في سياق هذه الدراسة، وهو ما يرتبط مباشرةً بتحقيق مفهوم المواطنة 

فيها، ويعتبر جزءاً من أجزاء والحقوق، والواجبات التي يتميز بها المواطن داخل الدولة التي يعيش 

المجتمع البشري فيها، فيكون تعزيز االنتماء الوطني من خالل المحافظة على الوطن، والسعي 

 .إلى النهوض بكافة قطاعات العمل فيه، من أجل نموه، وتطوره

 السلم المجتمعي في محافظة نينوى: مرحلة ما بعد )تنظيم الدولة اإلسالمية :داعش(: -3

نينوى، األكثر أنعكاساً لذلك النموذج الذي يضم بين جنباته شرائح متعددة دينياً،  تعد محافظة 

يعيش حالة من األنسجام والوئام والتماسك بين مكوناته األساسية، إال أن  وقومياً، ضمن مجتمع

ً لبداية تغيير التماسك المجتمعي فيها، بدءاً من األحتالل  أعتبارات عديدة أضحت مدخالً مهما

، وتشظي المجتمع وروابطه ما بين أحزاب وتيارات عديدة أنعكس 2003ريكي للعراق عام األم

 تأثيرها على المجتمع بشكل مباشر. 

تعمقت الفجوة بشكل تدريجي بمرور الزمن، وبدالالت واضحة، كلما أتجه المجتمع نحو  

ياسية معينة، ألى أن التصويت بقضية أنتخابية، أو أستفتاء ما لبيان الموقف من قضية أو ظاهرة س

تعرض التماسك المجتمعي لشرخ كبير، وبشكل فج لحظة دخول ما يسمى بـ )تنظيم الدولة 

، وإدعائه بأنه يمثل الدفاع عن مكون 2014حزيران  10-9اإلسالمية: داعش( الموصل في 

تل وإبادة بعينه، دونما أي أعتبار للمكونات األخرى، السيما "اإليزيديين" الذين تعرضوا لحاالت ق

وأغتصاب ، فضالً عن سواهم من المكونات االساسية األخرى ، بما فيهم المكون السني ذاته ، إذ 

تم تصفية األالف من المعارضين منهم لحكم هؤالء، وإدارة المدينة بشكل بعيد جداً عَما وصل اليه 

تولد عنه إعداد كبيرة من االنسان في القرن الحالي، مستنداً على مبدأ التخويف والقتل، األمر الذي 

نازحي المحافظة مكثوا في مناطق مختلفة من العراق ، سواءاً في أقليم كردستان أو المحافظات 

 األخرى، هرباً من قسوة التنظيم ، وأسلوبه المتردي جداً في التعامل الحياتي .

دة أنعاش بالرغم من كل تلك االمال التي عقدت على تحرير المدينة، ودوره في عملية إعا 

التماسك المجتمعي في المحافظة، إال أن عمليات التحرير، والتي راح ضحيتها االالف بين المدنيين 



 

- 9 - 
 

والعسكرين ايضاً، لم تنِه بشكل كبير تلك الفجوة التي تعاظمت كلما أزدادت حاالت المعاناة بين 

افظة بيد ما يسمى بـ االهالي بمكونات المحافظة الرئيسية، ال بل أن ترسبات مرحلة احتالل المح

)تنظيم الدولة اإلسالمية: داعش( وجدت صداها بشكل مباشر،عقب التحرير، إذ أتضحت جميع 

الحقائق التي نتجت عن حكم ال يمت لألنسانية بصلة، فمن المقابر الجماعية الى بعض الحاالت 

ق التماسك الخاصة بالتفكك اإلسري وغيرها من الظواهر األجتماعية الخطيرة التي ضربت عم

والسلم المجتمعي، وقضايا إثارة روح الثأئر والفتن، إلى أن أنتهى األمر بواقع يؤشر منحناه تراجعاً 

كبيراً في مستويات التعليم والصحة، ناهيك عن مدينة منكوبة ببُناها التحتية والفوقية، كل ذلك كان 

ً بواقع جديد يحتاج الى معالجات عبر أليات حقيقية جادة، وجهد أستثنائي داخلي ودولي،  إيذانا

وبمبالغ ُمستحقة، قادرة على أحتواء الواقع المتردي ، وتفادي أستمراريته بنتائجه المتداعية خطراً 

 على المحافظة خاصة، والبلد بصورة أعم .

 اليات حماية السلم المجتمعي من التأثيرات المناوئة :  -4

عامل أساسي لتوفير األمن إن تحقيق السلم االجتماعي لعل من نافلة القول، 

واالستقرار في المجتمع، وإذا ما فقدت حالة السلم االجتماعي أو ضعفت، فإنه من الصعب 

عندها الحديث عن إستقرار مجتمعي، لتكون النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور األمن 

وزعزعة االستقرار، وهو ما يمس جوهر األمن القومي للدولة بمفهومه الحديث في ظل 

تشار مخاطر التهديد زماناً ومكاناً، وبأساليب متقدمة ، وطبقاً للتغييرات العالمية المنفتحة إن

على المجتمعات جميعها، في ظل ما أصاب العالم من حسنات التكنولوجيا المتقدمة، وسرعة 

األتصال والتواصل. عليه نجد من المهم جداً البحث في تلك األليات التي تمنع تدهور حالة 

 المجتمعي سواًء من الداخل أو لمجابهة تلك التهديدات المناوئة خارجياً، وكاألتي: السلم

 أليات قانونية : 4-1

يعد القانون أهم وسيلة من وسائل الضبط األجتماعي ، يتم األرتكاز عليها بشكل 

كبير في عملية ضبط سلوك األفراد، وعالقاتاتهم ببعض داحل المجتمع ، وكما يصفه 

بأنه علم الهندسة األجتماعية الذي يتم عن طريقه تنظيم عالقات  ”رسكو باوند“الباحث 

 األفراد اإلنسانية في المجتمعات الُمنظمة سياسياً . 
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أتساقاً لذلك، للقانون دور أساسي في الحفاظ على التحام أفراد المجتمع وتماسكهم 

من بألتزام األفراد بالقواعد وأستقرارهم، وذلك من خالل تحقيق العدالة، وتوفير الحرية واأل

 واألوامر التي تصدر من السلطات العليا، بقوة القانون.

وتأسيساً لذلك، يعد القانون الدستوري حجر الزاوية األولى في تحديد األبعاد الوظيفية 

للقوانين النافذة داخل المجتمع، ذلك أن تطبيق مبدأ سيادة القانون وأحترامه واأللتزام به من 

طة داخل الدولة الى أدناها يعد أمراً في غاية األهمية لتدعيم أمن المجتمع وسير أعلى سل

أنتظامه وأستقراره، وهو ما ينسحب على الموضوع قيد الدراسة "العراق". وبذات األتجاه 

ضمن الحلقة األصغر في دوائر القانون، يعد القانون اإلداري "قانون إدارة المحافظات " 

لمحافظة موضوع الدراسة "نينوى"، ضابطاً ال يقل أهمية في تدعيم العراقية، وبضمنها ا

إستقرار المحافظة وتحديد الواجبات الملقاة عليها، والحقوق التي تتمتع بها في ظل القانون. 

فضالً عن ضرورة تفعيل قانون العقوبات، ضمن إطار القانون المدني، لحل الكثير من 

مدى ثالث سنوات من فترة حكم مايسمى بـ )تنظيم المشاكل التي وقعت في المحافظة على 

الدولة اإلسالمية: داعش(، من ضمنها القانون العقاري وحل مشكلة الملكية العقارية، 

وأحترام حق الخصوصية بالقانون المدني، وهو ما يسهم حتماً في أستقرار المدينة أدراياً، 

ن أثار أجتماعية تنعكس مباشرةً على ومن ثم أجتماعياً، لما لقوة القانون وأحترام تطبيقه م

 مجتمع الدولة والمدينة على حد سواء.

 

 اليات سياسية :  4-2

تعد السياسة األداة األكثر تأثيراً وتأثراً بالمجتمع، كونها وببساطة تسعى الى حكم  

المجتمع بطريقة ُمنتظمة لتحقيق غايات وأهداف تصب في خدمة ذات المجتمع، في إطار 

سياسية ، وبذا فأنها تؤثر بصورة إيجابية في المجتمع كلما أنتظمت صورة الحكم الشرعية ال

الُممارس من قبلها، بأليات قانونية ُمعتبرة،المشروعية، بينما على العكس من ذلك، سيكون 

تأثيرها سلبي، كلما أستند الحكم فيها على أهواء بعيدة عن األليات الدستورية الضابطة لها 

 ، وألدائها.
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إن السير بموجب الدستور في التعامل السياسي الداخلي، أحزاب تيارات أنساق ،  

سيفضي بالضرورة الى مجتمع متماسك، وهذا هو قدر الدول المتقدمة، وسواها السائرة 

بأنتظام دستوري، ذلك أن التعددية الحزبية الغير ُمنتظمة باألنظمة والقوانين الضابطة 

للفوضى ، والتشتت المجتمعي، على أن ال يعني ذلك أن ستكون أحدى العوامل الدافعة 

الثنائية الحزبية أو األحادية هي األفضل، بل أن البيئة المكونة لمجتمع الدولة هي التي تلعب 

دوراً أساسياً في التنضيج السياسي األفضل للمجتمع، فكم من دول تعيش حالة تعددية حزبية 

 -ثنائي الحزبية وتحضى بأستقرار سياسي وتعاني من فوضى، وكم من دول تتبع نظام

أجتماعي أيضاً، إذن العبرة هنا باألنتظام القانوني دستورياً، ودرجة الوعي السياسي لدى 

المجتمع ، وهو ما ينسحب على تجربة الدراسة هنا ، فكلما أستند االمر الى تعددية حزبية 

وتيارات متعددة قد ال يجمعها غير منتظمة سينعكس األمر على التشتت المجتمعي بين أفكار 

 سقف وطني واحد. 

 

 أليات أجتماعية :   4-3

يعد القانون الضامن االساس ألستقرار المجتمعات، بما يتضمنه من اليات تستند أغلبها لمبدأ  

العقاب والثواب ، فهو يُحدد التوجهات العامة التي يسير بموجبها جميع األفراد المكونين للمجتمع، 

ضوع الدراسة وقدر تعلق االمر بالمجتمع العراقي، فأن القانون العراقي طبقاً للدستور وطبقاً لمو

من الدستور العراقي تنص على أن " العراق بلد متعدد القوميات  3يعطي كل ذي حق حقه، فالمادة 

واألديان والمذاهب" األمر الذي يقتضي أحترام الخصوصيات لجميع الشرائح المجتمعية. بينما تم 

صيص الباب الثاني من الدستور لموضوع الحقوق والحريات، بشكل ُمفصل متناوالً الحقوق تخ

أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز مثالً على " 14المدنية والسياسية، إذ تنص المادة 

ي أو بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو االصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأ

على "أن لكل فرد الحق في الحياة واألمن  15بينما تنص المادة  .الوضع االقتصادي أو االجتماعي"

والحرية، واليجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إال وفقاً للقانون، وبناًء على قرار صادر 

وكذلك الحال بالنسبة لمواد قانونية أخرى تضمن حقوق أجتماعية  . من جهة قضائية مختصة"

مكفولة لجميع شرائح المجتمع دون أستثناء، وهو ما يقود الى تأسيس أرضية أجتماعية صلبة تستند 
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الى الدستور في تعامل األفراد مع بعضهم في المجتمع ، وكذلك مع السلطة الحاكمة على أساس 

 مبدأ المواطنة . 

 

 

 ات ثقافية : ألي 4-4

تعد المعرفة بمخرجاتها العلمية أحد أهم معايير القوة في عالم اليوم، ذلك أنها تفعل  

فعلها في نقل المجتمع من شأن إلى شأن اخر أكثر أرتقاًء، وهو ما ينعكس على المجتمع 

مباشرةً، ذلك أن المجتمع المتعلم أكثر قوة واقتدار من سواه المتخلف، فهو عصي على 

راق في حاالت التاثيرات المناوئة. وبذا فإن تدعيم العلم والمعرفة تفضي الى أزدياد االخت

 الوعي اإلدراكي للمجتمعات، وهو ما يقود بالمحصلة الى الوصول الى المجتمع الُمتمدن.

أن تعزيز جملة المبادئ والقيم السلوكية واألفكار اإليجابية في المجتمعات، ومنها   

ضمنه "منطقة الدراسة" محافظة نينوى أثر ما أنتابها من مشاكل كبيرة المجتمع العراقي وب

أثناء أحتاللها من قبل ما يسمى )تنظيم الدولة اإلسالمية: داعش( ، سيقود حتماً الى تحقيق 

، و نبذ أرضية جديدة من مفاهيم السلم المجتمعي ومبدأ حسن التعايش السلمي مع األخر

ل سلمية وقانونية لحل أي نزاع، ذلك إن اإلحساس القوي العنف، وتفضيل اللجوء إلى وسائ

باالنتماء إلى لحمة المجتمع وعصبته بشكل يصبح فيه من العسير القيام بسلوكيات تؤدي 

بشكل مباشر الى هدم النسيج االجتماعي أو إحداث تشوهات عميقة وجوهرية ومتعمدة فيه، 

ي وهو نقيض العنف االجتماعي، وكل ذلك سيفضي بالمحصلة الى تحقيق السلم االجتماع

لكن ذلك ال يعني انتفاء العنف بصفة نهائية عن مجتمع ما، واال فسيقودنا ذلك إلى نوع من 

 المثالية ولن نستطيع تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة حقيقية وواقعية.

 مستقبل السلم المجتمعي في محافظة نينوى : -5

المحافظة بتأثيراتها السياسية  في ضوء ما تقدم، وضمن المعطيات السائدة في

واألقتصادية واألجتماعية، وضعف الجهود األستثنائية بامكانياتها المادية ضمن 

متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة األعمار والتنمية وعملية البناء لإلسهام بتحقيق 
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 السلم المجتمعي بمراحل زمنية مقبلة، فإننا نفترض ثالث سيناريوهات/مشاهد تتعلق

 بمستقبل السلم المجتمعي في المحافظة ، وكاألتي :

 

يفترض هذا المشهد أن حالة التردي واألنحدار التي يمر   : مشهد التفكك المجتمعي 5-1

بها المجتمع في محافظة نينوى، جراء تراكمات عديدة، بتأثيراتها السياسية واألجتماعية 

واألقتصادية وبشكل بُنيوي، السيما تلك التي جسدتها مرحلة أحتالل مايسمى بـ )تنظيم 

الجات جادة، وبرؤى علمية ُمخطط لها الدولة اإلسالمية : داعش( ، المقرون بغياب ُمع

بشكل ُمتقن، ستُفضي الى تعريض حالة األنسجام المجتمعي في المحافظة الى أختالالت 

 هيكلية، يصعب أحتوائها كلما تقدم الزمن الى األمام.   

: يتأسس هذا المشهد على أفتراض يتناقض والمشهد األول، مشهد الترابط المجتمعي 5-2

مبادرات والُمعالجات الخاصة بتعزيز األندماج بين مجمل شرائح ومكونات ذلك أن تفعيل ال

محافظة نينوى، وترطيب األجواء فيها سياسياً واقتصادياً، وبأستمرارية زمنية ُمتصاعدة، 

ضمن خطط إستراتيجية ُمتقنة، سيفضي الى أحتواء اي حالة إجتماعية تسيء للترابط 

تعزيز وإدامة األواصر التي من شأنها إعادة تفعيل  المجتمعي، وهو ما يقود بالمحصلة الى

 اإلندماج المجتمعي وبالتالي السلم المجتمعي.

 

 اتساقاً مع الفرضية الثالثة للمشاهد المستقبليةمشهد التقكك والترابط في أن واحد :  5-3

السلم ُمستقبل يتأسس هذا المشهد على ما يُفيد أن التي انطلق منها المحور األخير للدراسة، 

آٍن واحد، ذلك إن توافر المجتمعي في محافظة نينوى سيكون ُمحصلة للتفكك والترابط في 

الرغبة إلحتواء األزمات األجتماعية المتراكمة ومعالجتها في ضوء األمكانيات والجهود 

المتاحة، ال يخلو من بعض التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بتراكماتها الزمنية 

تحول دون إستدامة القدرة على المجابهة، وبالتالي تراجع المؤشرات اإليجابية ، دون التي 

أن ينفي ذلك، في الوقت ذاته، إمكانية تعاظم القدرات المتاحة وتدعيمها بجهود أستثنائية 

داخلية أو حتى خارجية للوقوف على الحاالت األجتماعية الشائبة، وتشخيصها بشكل دقيق، 

مها، ومن ثم إزالتها وإعادة  توظيفها وتدعيمها بعناصر إيجابية ُمضافة، والعمل على تحجي
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تجعلها قاعدة لالنطالق نحو أفاق أرحب من الُممكنات باتجاه تعزيز الروابط األجتماعية 

بين ُمجمل مكونات المحافظة، لنبذ حاالت العنف والعنف المضاد وفق قاعدة الفعل ورد 

قانون وتفعيله عملياً، وبما يفضي الى تعضيد حالة السلم الفعل، وتعزيز الدولة لضابط ال

 المجتمعي في المحافظة. 

 

 الخاتمة واألستنتاجات : -6

السلم المجتمعي يعني تلك الحالة من الوئام والتعايش السلمي  لعل من نافلة القول، إن

بين جميع المكونات السكانية والقوى االجتماعية، في ظل غياب كل مظاهر العنف والقهر 

والخوف في المجتمع وبالتالي فهو نقيض العنف االجتماعي بكافة إشكاله والصراع 

 .االجتماعي

تتمثل بتشخيص حالة العالقات الداخلية فيه،  ثمة مقاييس أساسية لتقويم أي مجتمع، 

فسالمتها عالمة على صحة المجتمع وإمكانية نهوضه، بينما اهتراؤها داللة سوء وتخلف 

يعانيها ذات المجتمع، وبذات الوقت إن تحقيق السلم االجتماعي عامل أساسي لتوفير األمن 

عي أو ضعفت، فإن النتيجة واالستقرار في المجتمع. وإذا ما فقدت حالة السلم االجتما

 الطبيعية لذلك هي تدهور األمن وزعزعة االستقرار.

وألسباب لها عالقة بتشخيص دقيق لحالة السلم المجتمعي، انطلقت الدراسة من  

مفردات تُحدد معنى السلم المجتمعي، وخصائصه، إضافة الى مقوماته االساسية من قبيل 

ة السياسية واألنتماء، كمدخالت لمخرجات تعزز من التعليم و رسوخ مبدأ المواطنة والثقاف

 قيم الترابط المجتمعي.

يعد السلم المجتمعي أحد أهم ركائز االستقرار في الدولة، وإذا ما أختل فيها أو بجزء  

منها، فمن الصعب تجاوزه دونما أثار تنعكس مباشرة على المجتمع، وهذا هو قدر العراق، 

حافظات، أثر تراكمات مرحلة أحتالل مايسمى بـ )بتنظيم ومحافظة نينوى وسواها من الم

الدولة اإلسالمية: داعش(، فاألختالالت األجتماعية بأثارها الهيكلية ترسخت بشكل واضح، 

وبحاجة لفترة  ليست قصيرة لمحو أثارها المترتبة على المجتمع، وبآليات فاعلة، ومن هنا 

ت السياسية والقانونية واألجتماعية والثقافية، كان لزاماً علينا الركون إلى رهط من األليا
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لمحو ما تمخض عن أحتالل المحافظة من تداعيات خطيرة عصفت بالمجتمع والمواطن 

  على حد سواء. 

 

 األستنتاجات : 

ً لما تقدم، ثمة استنتاجات تم التوصل إليها لتمثل  ، والتي يمكن جوهر الدراسةوتبعا

 إيرادها، كاألتي:

الدراسة هو الوقوف بشكل دقيق على حالة السلم المجتمعي في محافظة نينوى، إن هدف  -1

وتشخيص الحاالت السلبية التي أنتابت عرى الترابط بين مجمل مكونات المحافظة،  

ً من الباحث للوصول الى حلول علمية مناسبة،  وما مدى األثار المترتبة عليها، سعيا

 ابت جسد المحافظة.قادرة على معالجة االختالالت التي أنت

تُشكل حالة السلم المجتمعي في نينوى، تحدي ليس بالقليل، ينبغي التعامل معه بجدية،  -2

كونه يهدد بالصميم القاعدة األساسية للتركيبة السكانية فيها، لما  لها من أنعكاسات 

ً لقاعدة بسيطة ومعبرة وهي  مباشرة على أداء المحافظة وأنتظامها ككل، وذلك وفقا

 وفق سالمة الجسد يتحرك الجسد". "على

ثمة مقومات تشكل أساساً رصيناً من الصعب تجاوزه عند الحديث عن السلم المجتمعي،  -3

تتمثل برفع مستوى الوعي اإلدراكي لشرائح المجتمع، عبر تدعيم النظام التعليمي 

والمعرفة، وتثبيت ركائز المواطنة ورسوخ مبادئها القانونية، والحقوق والواجبات 

االجتماعي الذي يستهدف جميع مكونات المجتمع  -الُمترتبة عليها، عبر التثقيف السياسي

، وبما يفضي الى تمسك الجميع بمفهوم األنتماء للوطن، وتعزيز مجمل الروابط 

أن السلم المجتمعي ال يتحقق إال األجتماعية ، وتدعيمها بثقافة الحوار الحضاري. ذلك 

يبحث في جزيئيات كل طرف ومواقفه التاريخية، وإنما بحوار اجتماعي مستديم، ال 

 .يؤسس لحياة اجتماعية ووطنية سليمة

تعد محافظة نينوى ،أنموذج الدراسة، المحافظة األكثر تضرراً من التنظيمات اإلرهابية،  -4

السيما بعد أحتاللها من قبل ما يسمى بـ )تنظيم الدولة األسالمية: داعش(، والتداعيات 

نتجت عن هذا األحتالل، أجتماعياً، واقتصادياً، وسياساً و بنيوياً، األمر  الخطيرة التي
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الذي يلزم من هم في قمة المسؤولية بوضع خطط جادة ، أكثر فاعلية، وفق مديات 

 مدروسة، ألنتشالها من السير بأتجاه أنحدارات أخرى عميقة. 

جابهته بحزمة قوية لعل أفضل وسيلة لتدعيم السلم المجتمع في محافظة نينوى، هو م -5

مترابطة من األليات السياسية والقانونية واالقتصادية واألجتماعية والثقافية، المدعومة 

حكومياً، لتشكل بمجملها بودقة واحدة تسهم في تقديم عالج فاعل، وبما يضع حد لحالة 

 التردي التي تعاني منها المحافظة وعلى االصعدة كافة.

والقوانين النافذة، أحد أهم الضوابط التي من شأنها تدعيم يشكل األلتزام بالدستور  -6

الروابط الكلية للمجتمع، ذلك أن إحترام مبدأ سيادة الدستور وسموه على سواه من 

القوانين واألنظمة، وااللتزام به ، وعدم التجازر عليه من أعلى سلطة إلى أدناها، سيكون 

ى الُمهمة بالمجتمع، كالعدالة وتكافؤ الفرص أساساً ضامناً تُبنى عليه جميع المبادى األخر

والمساواة والتعايش السلمي، وبما يُعضد وبشكل كبير موضوع السلم الُمجتمعي وإمكانية 

 أستدامته.

حاجة المجتمع في محافظة نينوى إلى تشكيل حكومة محلية جديدة، فاعلة ، من ذوي  -7

الثوابت والمتغيرات الطارئة، الخبرة، و القدرة العالية على المرونة واألستجابة مع 

لرسم خطط إستراتيجية، وبمديات متوسطة، من أجل تقديم شيء في المستقبل القريب، 

وبما يسهم في إعطاء دفعة أمل جديدة للمواطن هناك ، بعد كم النكسات الهائلة التي 

تعرض لها، والتي أدت الى تحجيم دور المواطن في المساهمة بعملية البناء وتعزيز 

 تماسك والترابط األجتماعي.ال

تفعيل قانون العقوبات بشكل كبير، وأقرانه برقابة فاعلة، بما يفضي الى حل العديد من  -8

المشاكل التي ترسبت على مدى ثالث سنوات من حكم ما يسمى )تنظيم الدولة اإلسالمية: 

عزيز داعش(، كالمشاكل اإلجتماعية، وتلك المتعلقة بالملكية العقارية ، فضالً عن ت

 إحترام حق الخصوصية بالقانون المدني ، وجميع الحريات التي كفلها الدستور.

حاجة المحافظة إلى تركيز الجهود األستثنائية للحكومة األتحادية تجاهها، وبما يتماشى  -9

مع الوضع االستثنائي الذي تمر به محافظة نينوى، ذلك ان أعتبار المدينة منكوبة ال 

ن بتخصيصات مالية ُمباشرة، ورسم خطط عاجلة إلعادة البناء يجدي نفعاً إن لم يقتر
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واألعمار، وفسح مجال للشركات العالمية والمنظمات الدولية لتقديم شيء يخدم المدينة 

وواقعها المتردي، ويدعم العيش الكريم للمواطن فيها، لما له من مدخالت مهمة، لها 

ففي رحاب السلم  لتوجه النهضوي،دور كبير في تعزيز السلم المجتمعي ، وبالتالي ا

االجتماعي يمكن تحقيق التنمية والتقدم نحو المصالح المشتركة، وتتعاضد الجهود 

 والقدرات في خدمة المجتمع والوطن في آن واحد.

وتبعاً لما مر، خلصت الدراسة الى ثالث مشاهد مستقبلية، وفق المنهج اإلستشرافي  -10

 المستقبلي، وكما يأتي: 

 مشهد التفكك المجتمعي.أوالً: 

 ثانياً: مشهد الترابط المجتمعي.

 مشهد التقكك والترابط في أن واحد. ثالثاً:

 

وضمن النهج اإلستشرافي في ترجيح أحد المشاهد الُمحتملة أو الُممكنة أو المرغوب 

بها، فقد تم ترجيح المشهد الثالث، ضمن مدى المستقبل المباشر"سنة واحدة"، أي مشهد 

التفكك والترابط في أن واحد، كونه االحتمال األقرب للواقع من خالل استقراء معطيات 

 الدراسة وحيثياتها. 

إن أستمرارية المتغيرات الكثيرة، والتحديات الكبيرة خالل المرحلة الراهنة،  ذلك

في ظل األمكانيات المحدودة للُمعالجات المجابهة تدفع الى الميل لهذا المشهد، على أن 

ال يعني ذلك أستدامة هذا المشهد، دون األنتقال الى المشهد األول، أال وهو مشهد الترابط 

 ً سنوات"، إذا  5 – 2 في محافظة نينوى وخالل المستقبل القريب "الذي له نصيبه أيضا

ما تم األستنجاد بجملة األليات السياسية والقانونية واألجتماعية والثقافية سالفة الذكر، 

وتفعيلها باتجاه تعزيز أواصر التعايش السلمي بين شرائح المجتمع، وبما يسهم في 

 رسوخ مقومات السلم المجتمعي فيه. 
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