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ومرتكزات فكرية ايديولوجية متطرفة عنوانها تكفير اآلخر وايقاع أكبر يعد اإلرهاب سلوكًا شاذًا قائم على اسس    

الخسائر الممكنة في االرواح والممتلكات ، فاإلرهاب يهدف إلى خلق وايجاد مجتمع بعيد كل البعد عن الثوابت 

دمار والقتل االخالقية واإلنسانية ، مجتمع بعيد الصلة عن الدين والعقل والمنطق ، مجتمع قائم على الخراب وال

هذه الحالة هي ما تسعى لتحقيقه الجماعات اإلرهابية في العراق ، األمر الذي يتطلب مواجهته . الجماعي والفردي 

فمشروع اإلرهاب والتطرف في العراق هو مشروع . على كافة الصعد وفي مقدمتها الجانب االجتماعي والتربوي 

والتكفيرية تسعى إلى تكييف المناطق التي تسيطر عليها وفق  تدمير وتمزيق للمجتمع ، فالتنظيمات اإلرهابية

الظروف التي تالئم وواقع تفكيرهم المغلق والمغلف بالعنف لديمومة االستمرارعلى ارض الواقع ، بدءًا من تضيق 

ة الحريات على المواطنين وتعطيلها في مجال حركة التنقل لالشخاص واألموال والخدمات ، وفرض الرقابة الصارم

ومن هنا تسعى ورقتنا هذه نحو استعراض اآلثار االجتماعية والنفسية التي يعاني منها سكان . على حركة االفراد 

المناطق المحرة من سيطرة التنظيمات اإلرهابية وتشخيصها ووضع الحلول الالزمة لها وفق سياسة عامة اجتماعية 

  . العراق تدخل ضمن منظومة السياسات العامة لمكافحة اإلرهاب في

  

  السياسة العامة االجتماعية: أوًال 
تعد السياسة العامة احدى أخصب المواضيع وأعقدها ، حيث لقيت إهتمامًا واسعًا من قبل الباحثين والمختصين ، 

ذلك الممر الحلزوني المؤطر والالمؤطر أحيانًا والذي يجد المارون أنفسهم فيه مجبرين على ( فالسياسة العامة هي 

  ) .ر منه ، صناعًا ومستفيدين ومتنفذينالمرو



أن الحديث عن موضوع السياسة العامة أصبح شائعًا في الحياة العامة مثلما هو شائع في قائمة الدرس ، فقد يستخدم 

ن زالة النفايات مسياسة أ( أوبمعنى ضيق كقولنا ) السياسة العامة االجتماعية العراقية  ( بمعنى واسع كقولنا 

فالسياسة العامة أصبحت اليوم موضوعًا حتميًا ألستكمال دور المواطنة في الحياة االجتماعية الواسعة ،  .) الطرقات 

وهي طريق الحكومة في التعبير عن فعلها ونشاطها ووجودها ، فالسياسات العامة ليست مجرد خطة أرشادية أو 

بتعبير أدق علم و فن ادارة الدولة ، وهي برنامج  دليًال مروريًا بقدر ما هي ضرورية ألستمرار العيش والحياة ، وهي

  )  .المشكلة العامة(عمل حكومي لعالج مشكلة يعاني منها المجتمع وتحديدًا 

أن للسياسة العامة معنى عام في بلورة العالقات وأقامة التفاعالت بين مكونات النظام االجتماعي والسياسي ، بما 

ة عن السلوكيات للمؤسسة الرسمية ما يدفع للقول أن مضمون السياسة في ذلك العالقات والممارسات المتجسد

يتجلى في خصائصها وسماتها ، ومن هذه الخصائص أن السياسة العامة هي فعل ورد الفعل للمؤسسة الحكومية ، 

ات أي أن السياسة العامة قرار تتخذه الحكومة لعالج مشكلة ما يعاني منها المجتمع ، فالحكومة ال ترسم سياس

عامة بدون وجود مشكلة عامة ، فالمشاكل األجتماعية ال تصبح سياسات عامة إذ لم تقم الحكومة بتبنيها وأصدار 

.قرارات وقوانين بشأنها  

تسير وفق  فالسياسات العامة تتم في أطار تنظيمي محدد له صفة دستورية قانونية ، فعملية صنع السياسة العامة

دولة هو ما يجعلنا أن نميز بين السياسة العامة وباقي السياسات االخرى التي تتخذ االطار التنظيمي والدستوري لل

.في سياسات المؤسسات الخاصة   

، تخدمهم هذه السياسة وشامل على كل أفراد المجتمع الذيومن الخصائص األخرى أن تطبيق السياسة العامة عام   

ؤولين الحكوميين وغير الحكوميين أو على األقل تعبر عن فضًال عن ان السياسات العامة تتخذ بالتشاور بين المس 

وجهات نظرهم جميعًا ، فالسياسة العامة نشاط هادف مقصود بالنسبة للمجتمع والنظام السياسي والتي من شأنها 

العمل على خلق توازن بين كل الفئات والجماعات المصلحية ، فهي عملية ديناميكية حركية قد تكون أحيانًا غير 

.نة أو غير مؤطرة بقانون أو نظاممعل  

بالنسبة للنظام السياسي أي ما يطلق ) الجدوى السياسية ( ومن أحدى اهم خصائص السياسة العامة ما يسمى 

علية بفكرة تحقيق الرضا أو القبول من قبل المجتمع على مخرجات النظام السياسي في مجال السياسات العامة ، 

السلطة يقف بصورة او بأخرة على جودة مخرجاته من قرارات وقوانين وأوامر  فقدرة بقاء النظام السياسي في

. بخصوص عالج المشاكل العامة   



وتعد ايضًا المشروعية من احدى خصائص عملية صنع السياسة العامة ، أذ تتطلب االخيرة إنتاج مجموعة من 

تدخل عملية صنع السياسة العامة ضمن  القرارات والقوانين والتي تترجم إلى إجراءات ملموسة ، لذلك يجب ان

الذي يشكل وعاء السياسة العامة ، وعادة ما تقوم االجهزة الحكومية بأعداد ) الدستور ( المشروعية القانونية 

دراسات قانونية تؤطر كل سياسة عامة تعتزم الدولة أقرارها ، ويشير بذلك إلى الحدود القانونية التي تحيط بكل 

.رج عن نطاق المشروعية القانونية قرار غير سليم يخ  

أما السياسة العامة االجتماعية فهي التي يقع على عاتقها تحديد مالمح األستقرار والتماسك المجتمعي وطبيعته 

ومداه ، فالسياسة العامة االجتماعية هي ذلك الجزء من السياسة العامة المعني بالقضايا االجتماعية التي تؤثر على 

لتحقيق جملة ومن لمجتمع ، فهي مجموعة القرارات الصادرة من السلطات المختصة في المجتمع رفاهية أفراد ا

االهداف االجتماعية وعالج المشاكل االجتماعية التي تؤثر في حياة عدد كبير من األفراد بصورة مباشرة او غير 

. عية لتنظيم عمل الهياكل االجتماعية كما تعني حصيلة التفكير المنظم الذي يوجه الخطط والبرامج االجتما. مباشرة 

أي بمعنى ان السياسة العامة االجتماعية ليست فعًال ارتجاليًا أو نشاطًا تلقائيًا بقدر ما هو نشاط علمي منظم يبدأ 

-:حيث تسعى تلك السياسة لتحقيق اهداف . بتحديد المشكلة ووضع الحلول الالزمة لها   

.السلم واألمن االجتماعي  - ١  

.قيق االصالح االجتماعي  ، وتوسيع نطاق الضمان االجتماعي تح - ٢  

.حل المشاكل االجتماعية  - ٣  

.تحقيق العدالة االجتماعية وضمان الحقوق المادية والمعنوية  - ٤  

ومن خالل تحقيق هذه االهداف وغيرها تنطلق فرضية دور السياسات العامة االجتماعية في مكافحة اإلرهاب وأزالة 

.تماعية والنفسية ، وهو ما سنعى لتناوله الحقًا آثاره االج  

 ثانيًا : آثار اإلرهاب االجتماعية والنفسية على سكان المناطق المحررة

 على مستوى األسرة

ة    ات اإلرهابي ت سيطرة التنظيم ت تح ي كان ة الت ر العراقي ن األس ر م ت الكثي ية عان ة والنفس ة االجتماعي ن الناحي م

غوطات اجت    ن ض ة م دة طويل ى       لم س عل ذي انعك تمر وال العنف المس ة ب ية المتخم ة ونفس ات  ماعي ة العالق طبيع

رة   ة             .االجتماعية والتفاعل األسري داخل األس ر من األسر العراقي ا الكثي ر به ي تم عبة الت فضًال عن الظروف الص



راد األسرة جراء اعمال العن          ل أو عدد من اف دان المعي ف واإلرهاب  سواء على الصعيد المادي أو على مستوى فق

ام        ت ، هذه الحالة من الممكن أن تخلق ظرفًا لدى بعض تلك األسر   ي االنتق ة ف د الرغب وتر وتولي ق والت ى القل ؤدي إل

ى نشر االشاعات           لدى بعض افرادها ، ة إل ة التنظيمات اإلرهابي د شأنه شأن بقي خصوصًا  أن داعش اإلرهابي عم

ديهم         والفتن المذهبية والتخويف من التعاون مع األج ام ل رة االنتق وات الحشد الشعبي وتكريس فك ة وق . هزة االمني

ي        ًا ف رة دائم ون حاض ي تك ر والت ك األس ي تل ال ف الم االطف ى اح داء عل ب والع ر الرع تحواذ عناص ن اس ًال ع فض

راق            ي الع ر ف ك الظروف وهم كث مخيلتهم ، هذا االمر يؤدي إلى احداث تغيرات عنيفة في شخصية من تعرض لتل

و ية و ، وبص طرابات نفس ا    ر اض ي عززه ف ، والت ى العن وء إل لوكي واللج راف س ام انح ة   قي ات اإلرهابي التنظيم

  .العودة   وتدمير منازلهم ، وتهديدهم بالقتل في حال ممتلكات النازحينبمصادرة 

  على مستوى االطفال

ر م           دد كبي ى خروج ع راق إل ي الع اطق ف ى بعض المن ة من    ادى سيطرة التنظيمات اإلرهابية عل ذ  والطلب ن التالمي

ة          ذ والطلب ن التالمي رة م بة كبي ي لنس ام الدراس ياع الع ى ض ا ادى إل ة مم ة والتربوي ة التعليمي ن المنظوم م

ة ،   ات اإلرهابي ا التنظيم يطر عليه ي تس اطق الت ي المن دين ف امي  المتواج ن تن ك م ه ذل ا يعني د م ى اح ى عل وال يخف

ة ع  عور بالغرب ة والش ل واألمي اهرة الجه ب لظ ي ش ًا ف اعهم الحق هولة ايق ن الس الي م ع وبالت اب ان المجتم ك اإلره

ة  لحة . والجريم تعمال االس ن اس ًال ع ة    فض ا بمثاب ى أنه م عل ويرها له م تص ي ت ال والت اب األطف ذت  الع ي اتخ الت

ي    ابع منحى عنف ن           وذات ط ًا من استهدافهم م زل خوف ارج المن ال باللعب خ دم سماح االهالي لألطف متطرف ، وع

ة من االنفصام والشك             هذه الحاالت جرت وفق .اإلرهابيين  قبل د حال ا يول ل والعنف مم ى القت مناخات مشجعة عل

اط سلوكية               ُه أنم تج عن ذي ن ة وال اه من التنظيمات اإلرهابي ا تلق ين م بين ما تعلمه الطفل في األسرة والمدرسة وب

ي  ابع جرم ة ذات ط ول األط  .عنيف اهرة تس اقم ظ ك تف ى ذل يطرة   زد عل اطق س ن من اربين م ازحين اله ين الن ال ب ف

ة   رة  الجماعات اإلرهابي ز فك ال     وترك وس االطف ي نف وطن         الخوف ف م من خالل اشاعة ضياع ال ل ذويه و أ،  من قب

يهم وحجب عنهم     أ وطن بخل عل وق  ن ال وب       الحق ة بالشكل المطل م الحماي وفر له م ي ل وهو      ول الي ينشأ الطف وبالت

  . تجاهُه هوية وطنية و هو ال يحملأحاقد على المجتمع والوطن 

  على مستوى المرأة وكبار السن

ًا   ول عموم اء والكه اس   أن النس ي االس عيفة ف ي ض ل النفس ى التحم درتها عل ا وق ي طبيعته ة ف ريحة هش ش

انوا تحت              ة والخوف من الموت ، وهم ممن ك زوح جماعي دهم موجات ن خصوصًا إذا ما رافق العنف الموجه ض

الخوف             تأثير االعالم  ة الممزوجة ب ة االجتماعي اب للثق ه غي م عن ذي نج ارهم بسرعة ، وال روا من دي اإلرهابي وف

ان دم االم ائل        وع اع وس ل انقط رى بفع اطق االخ كان المن اء أو س ع االقرب ل م ي التواص ة ف ة التام ل العزل ي ظ ف

  . االتصال



  

  بعد داعش البرامج المقترحة لمعالجة االوضاع االجتماعية والنفسية لما: ثالثًا
دى        دة الم ة بعي ة ذات رؤي ودًا متكامل ب جه ية تتطل ة والنفس اكل االجتماعي ذه المش ن أن حل ه د م رعة  للح س

  -:تأثيرات االجتماعية والنفسية مستقبًال ، والعمل على صياغة برامج كابحة له  والتي نوجزها في ال
كان  -١ ة وس ات األمن كان المحافظ ين س ل ب وات اتصال وتواص تح قن طة   ف رامج وانش الل ب ن خ ررة م دن المح الم

  ...الثقافة ، الرياضة والشباب ، السياحة  ثقافية واجتماعية تنفذها وزارات

ى  -٢ ل عل م    العم ة له ل المريح ائل النق وفير وس اطقهم وت ى من ودة إل ازحين للع جيع الن ادة   ، تش ى اع ل عل والعم

رق خاصة لتسجي    اعمار منازلهم باسرع وقت ممكن ، ودة ،       وتشكيل ف ل الع ل شكاويهم القضائية ضد المتهمين قب

  .وتعويضهم عن االضرار التي لحقت بهم 

هم  -٣ وا بمدارس م يلتحق ذين ل ة ال ة للطلب روريبالنس ن الض تم م ن  أن ي ائي م ان النه لوب االمتح اد أس اعتم

م  % ١٠٠ دة  له نة الجدي دروس للس ض ال ل بع اني وتحمي دور الث ة ال نحهم فرص جيع ذوي ال. وم ى وتش ة عل طلب

  .االحياء والمناطق  ألحاق أبنائهم وبناتهم بالمدارس ونشر المدارس الجوالة بين

ي بحب    لألطفال م موجهة استحداث اغانيبث و -٤ ام والتغن وطن  ليئة بالسالم والوئ ى   و ال انشاء ساحات   العمل عل

  .خاصة للعب االطفال ، فضًال عن مسابقات ترفيهة خاصة باللعب الجماعي 

ل -٥ ي ظ ار    ف كان  واحتك يئة للس ية الس اع المعيش ش(االوض بحت   ) داع ل اص م العوائ ود ، ومعظ ائع والوق للبض

وري    ت د من الض ع المستوى المعيشي للسكان         حت خط الفقر في ظل غالء االسعار ، نج تنظيم خطة اقتصادية لرف

  .، وحثهم على التكافل والتراحم بينهم 

مل وتسليط الضوء     -٦ م الش رامج     استحداث برامج ل ي ب ًا ف ا اعالمي ة     عليه ة خاص رامج    ، وتلفزيوني ار من ب االكث

  . االعراس الجماعية وتقديم االهتمام الالزم بالمطلقات واالرامل

ية   -٧ ات نفس ة وعالج رامج تأهيلي وفير ب ر   - ت ة تظه ائيات دقيق تنادًا ألحص اقين ، اس ة للمع وق   اجتماعي وع الع ن

  م النفسي لألطفال عن طريق المدرسة أو من خالل المناهج الدراسية أو تقديم برامج للدعو .وأسبابه وتاريخه 

  .األنشطة المدرسية 

م    -٨ روب  ودع اب ومخاطر الح ف زيف اإلره رحية لكش ال المس ة واالعم ال الثقافي ز االعم ال  تعزي مسارح األطف

  . المهرجانات وتشجيع األدب والفنون كعامل للتعافي االجتماعي واقامة

ال  تأسيس مرا -٩ ل األطف ان تحت سيطرة          والنساء  كز متطورة لتأهي ر منهم ك ًا خصوصًا أن الكثي نفسيًا واجتماعي

وا    التنظيم  ة وتلق دة طويل ة ولم ر             ات اإلرهابي ة غي ي بيئ ذيب والعيش ف ل والتع واع العنف والقت ة ان ديهم كاف ى اي عل



ا     يين اجتم رة واختصاص وارد كبي يص م ب تخص ر يتطل ذا االم المرة ، وه تقرة ب ة  مس رامج الموجه دعم الب عيين ل

  .والنساء لألطفال 
  .إنشاء مكاتب لالستشارات األسرية وأنشاء مراكز تأهيل مهني ونفسي واجتماعي لألطفال  -١٠

  

  

  

  

 

 

  

  
  


