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املقدمة:
  يعد موضوع السالم من املواضيع املهمة والعميقة اليت حتتاج اىل البحث الواسع واملعمق 
وذلك ملا للسالم من دوٍر خطري يف استدامة االستقرار وجتاوز أي مظهر من مظاهر العنف الذي 
يؤدي اىل هتديد االستقرار بكل أشكاله؛ ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، ال بد من مقابلة أشكال 
العنف أبشكال موازية من السالم، ومن أشكال العنف اليت حباجة إىل بناء سالم مواٍز هلا، فضاًل 
عن العنف املباشر هي كل من العنف البنيوي والعنف الثقايف، فالعنف البنيوي يعد من أخطر أنواع 
العنف كونه يتلبس األطر الشرعية والقانونية، وميارس من خالل مؤسسات وهياكل رمسية ليشكل 
بذلك هتديد لالستقرار العام يف الدولة، اما العنف الثقايف فهو الذي يضفي الشرعية على ممارسة 
العنف املباشر والبنيوي ومن أجل معاجلة ذلك ال بد من بناء سالم بنيوي وثقايف يكون قادراً على 
حتقيق االستقرار يف البالد وحيول دون مأسسة العنف فيها، وهذا ما يؤكد عليه مؤشر السالم العاملي 

عند قياس مستوايت السالم يف العامل.
 أواًل: مؤشر السالم العاملي

بقياس مستوايت  اليت هتتم  العاملية  املؤشرات  أهم  من  العاملي واحداً  السالم  يعد مؤشر    
معهد  عن   ))GPI(-العاملي السالم  )مؤشر  بعنوان  سنوي  تقرير  يصدر  إذ  العامل،  يف  السالم 
االقتصاد والسالم العاملي يف اسرتاليا، ويتم وضعه ابلتشاور مع فريق دويل من اخلرباء واملعاهد ومراكز 
البحوث، ابإلضافة لتحليل البياانت من قبل االستخبارات االقتصادية، وبدأ أول اصدار له يف ااير 

عام 2000.
 2021 العام  إصدار  ويعد  العامل،  دولة يف   )163( السالم يف  املؤشر مستوايت  يعاجل   
التقرير حتليل حىت اآلن عن اجتاهات السالم وقيمته االقتصادية  اإلصدار اخلامس عشر، ويقدم 

وكيفية تنمية اجملتمعات املساملة.
نوعي وكمي من  )23( مؤشر  العامل، ابستخدام  التقرير )99،7 %( من سكان  يغطي 

السالم في العراق: قراءة في مؤشر السالم العالمي 2021

 د. باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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مصادر حمرتمة جداً، ويقيس حالة السالم عرب ثالثة جماالت: مستوى السالمة واألمن اجملتمعيي؛ 
ومستوى مدى الصراعات احمللية والدولية املستمرة؛ ودرجة العسكرة يف الدولة )1(.

 اثنياً: ترتيب الدول يف مؤشر السالم العاملي

GLOBAL PEACE INDEX 2021   |   10

84 Trinidad and Tobago 2.029 � 1
85 Nepal 2.033 � 2
86 Peru 2.034 � 3
87 Cuba 2.042 � 1
88 Ecuador 2.044 � 4
89 Georgia 2.054 � 5
90 Uzbekistan 2.062 �
91 Bangladesh 2.068 � 7
92 Guinea 2.069 � 1
93 Gabon 2.074 � 14
94 Armenia 2.075 � 16
95 Sri Lanka 2.083 � 19
96 Benin 2.093 � 9
97 Tajikistan 2.095 � 6
98 Tunisia 2.108 � 3
99 Guinea-Bissau 2.113 � 3

= 100 China 2.114 � 6
= 100 Guyana 2.114 � 7
102 Bahrain 2.121 � 2

= 103 Cote d' Ivoire 2.123 � 2
= 103 Mozambique 2.123 � 2
105 Bolivia 2.14 � 8
106 Djibouti 2.146 � 6
107 Papua New Guinea 2.149 � 7
108 Haiti 2.151 � 5
109 Turkmenistan 2.154 �
110 El Salvador 2.184 �
111 Guatemala 2.195 � 3

112 Lesotho 2.202 � 4
113 Thailand 2.205 � 5
114 Uganda 2.219 � 3
115 Togo 2.239 � 4
116 Kenya 2.254 � 9
117 Belarus 2.285 � 19
118 Mauritania 2.29 � 1

119 Republic of the 
Congo 2.291 � 4

120 Algeria 2.31 � 2
121 Azerbaijan 2.334 � 6

122 United States of 
America 2.337 � 2

123 South Africa 2.344 � 1
124 Honduras 2.371 � 8
125 Saudi Arabia 2.376 � 2
126 Egypt 2.397 � 3
127 Philippines 2.417 � 3
128 Brazil 2.43 �
129 Burundi 2.434 � 3
130 Nicaragua 2.445 � 5
131 Myanmar 2.457 � 5
132 Chad 2.489 � 1
133 Zimbabwe 2.49 � 2
134 Burkina Faso 2.527 � 13
135 India 2.553 � 2
136 Eritrea 2.555 � 3
137 Niger 2.589 � 1
138 Palestine 2.61 � 5

139 Ethiopia 2.613 � 6
140 Mexico 2.62 � 2
141 Iran 2.637 � 1
142 Ukraine 2.66 � 6
143 Israel 2.669 � 2
144 Colombia 2.694 � 4
145 Cameroon 2.7 � 4
146 Nigeria 2.712 � 1
147 Lebanon 2.797 � 1
148 Mali 2.813 � 4
149 Turkey 2.843 �
150 Pakistan 2.868 � 2
151 North Korea 2.923 � 1
152 Venezuela 2.934 � 2
153 Sudan 2.936 �
154 Russia 2.993 �

155 Central African 
Republic 3.131 � 1

156 Libya 3.166 � 1

157 Democratic Republic 
of the Congo 3.196 � 1

158 Somalia 3.211 � 1
159 Iraq 3.257 � 2
160 South Sudan 3.363 �
161 Syria 3.371 � 1
162 Yemen 3.407 � 3
163 Afghanistan 3.631 �

87
countries were more 
peaceful in 2021 than 
2020

IMPROVEMENTS

73
countries were less 
peaceful in 2021 than 
in 2020

DETERIORATIONS

+0.07
The global GPI 
average deteriorated 
by 0.07 per cent from 
2020 to 2021

OVERALL AVERAGE 
CHANGE (%)

RANK COUNTRY SCORE CHANGERANK COUNTRY SCORE CHANGERANK COUNTRY SCORE CHANGE

بنسبة    اخنفض  قد  العاملي  السالم  أن مستوى   2021 العاملي  السالم  نتائج مؤشر  تظهر 
)0.07( يف اتسع تدهور يف السالم خالل الـ13 سنة املاضية، مع حتسن 87 دولة، وتدهور 73 

دولة.
وكشف مؤشر السالم العاملي 2021 عن عامل بدأت فيه الصراعات واألزمات اليت ظهرت 
يف العقد املاضي يف االحنسار، ليتم استبداهلا مبوجة جديدة من التوتر وعدم اليقي إذ سجلت اكثر 
من )5000( حادثة عنف نتيجة لوابء فريوس كوروان )Covid-19(، وتظل آيسلندا الدولة 
األكثر سالماً يف العامل، املكانة اليت احتلتها منذ عام 2008، وتليها نيوزيلندا والدمنارك والربتغال 

يف صدارة املؤشر)2(.

1 - Global peace index, Institute for Economics and Peace, 2021.
2 -IbId.

https://www.economicsandpeace.org/reports/
https://www.economicsandpeace.org/reports/
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GLOBAL PEACE INDEX 2021   |   9

1 Iceland 1.1 �
2 New Zealand 1.253 � 1
3 Denmark 1.256 � 2
4 Portugal 1.267 � 2
5 Slovenia 1.315 � 5
6 Austria 1.317 � 2
7 Switzerland 1.323 � 2
8 Ireland 1.326 � 3
9 Czech Republic 1.329 � 1
10 Canada 1.33 � 3
11 Singapore 1.347 � 5
12 Japan 1.373 �
13 Finland 1.402 �
14 Norway 1.438 � 1
15 Sweden 1.46 �
16 Australia 1.47 � 2

= 17 Croatia 1.48 � 6
= 17 Germany 1.48 � 1
19 Hungary 1.494 � 3
20 Belgium 1.496 � 3
21 Netherlands 1.506 � 2
22 Bhutan 1.51 � 2
23 Malaysia 1.515 � 1
24 Poland 1.524 � 9
25 Romania 1.53 � 4
26 Slovakia 1.557 �
27 Bulgaria 1.577 � 1
28 Mauritius 1.592 � 3

29 Qatar 1.605 � 2
30 Estonia 1.612 �
31 Spain 1.621 � 1
32 Italy 1.652 � 3
33 United Kingdom 1.658 � 6
34 Taiwan 1.662 �
35 Latvia 1.686 �
36 Kuwait 1.688 �
37 Lithuania 1.689 � 6
38 Ghana 1.715 � 2
39 Costa Rica 1.735 � 1
40 North Macedonia 1.744 � 11
41 Botswana 1.753 � 2

= 42 Indonesia 1.783 � 2
= 42 Mongolia 1.783 � 1
44 Serbia 1.797 � 3
45 Laos 1.809 � 3
46 Sierra Leone 1.813 � 10
47 Uruguay 1.817 � 10
48 Albania 1.824 � 2
49 Chile 1.831 � 1
50 Vietnam 1.835 � 19
51 Montenegro 1.847 � 3
52 United Arab Emirates 1.848 � 12
53 The Gambia 1.853 � 13
54 Senegal 1.864 � 1
55 France 1.868 � 7
56 Timor-Leste 1.873 � 4

57 South Korea 1.877 � 12
58 Tanzania 1.892 � 9

= 59 Malawi 1.909 � 6
= 59 Moldova 1.909 � 4
61 Cyprus 1.912 � 3
62 Equatorial Guinea 1.915 � 9
63 Jordan 1.916 � 4
64 Panama 1.919 � 3
65 Namibia 1.927 � 5
66 Greece 1.932 � 10
67 Kazakhstan 1.936 � 1
68 Argentina 1.945 � 3
69 Eswatini 1.955 � 12
70 Madagascar 1.963 �
71 Zambia 1.964 � 24

72 Bosnia and 
Herzegovina 1.97 � 2

73 Oman 1.982 � 2
74 Jamaica 1.992 � 1
75 Paraguay 1.997 � 7

= 76 Kyrgyz Republic 1.998 � 20
= 76 Liberia 1.998 � 17
78 Cambodia 2.008 � 7
79 Morocco 2.015 � 9

= 80 Angola 2.017 � 7
= 80 Kosovo 2.017 �
82 Dominican Republic 2.024 � 5
83 Rwanda 2.028 � 4

2021    
GLOBAL     
PEACE  
INDEX
A SNAPSHOT OF THE 
GLOBAL STATE OF PEACE

THE STATE OF PEACE

NOT INCLUDEDVERY HIGH HIGH MEDIUM LOW VERY LOW

RANK COUNTRY SCORE CHANGERANK COUNTRY SCORE CHANGERANK COUNTRY SCORE CHANGE

وتعد أفغانستان الدولة األقل سالماً يف العامل للعام الثاين على التوايل، ويليها دولة جنوب 
اليمن، من بي مخس مناطق  السودان واليمن والعراق والصومال، ومت تصنيف اجلميع، ابستثناء 

سلمية منذ العام 2015 على األقل.
وما تزال منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا املنطقة األقل سالماً يف العامل، على الرغم من 
التحسنات اليت طرأت على السالم يف 11 دولة يف مؤشر )GPI( لعام 2020. وبينما حتسنت 
زايدة  بسبب  واألمن،  السالمة  جمال  يف  تدهور  هنالك  كان  املستمر؛  والنزاع  العسكرة  جماالت 

احتمالية حدوث مظاهرات عنيفة، وزايدة يف عدم االستقرار السياسي.
تقع مخس دول من الدول العشر األقل سالماً يف العامل يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
دولة   50 أفضل  املتحدة ضمن  العربية  واإلمارات  والكويت  قطر  تصنيف  املقابل مت  أفريقيا، يف 

سالماً، وما تزال سوراي الدولة األقل سالماً يف املنطقة، واثين أقل دولة سلمية بشكل عام.
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رابعاً: موقع العراق يف مؤشر السالم العاملي
استمرار منطقة الشرق األوسط ومشايل أفريقيا ومن ضمنها العراق ابحتالل مكانة متدنية يف 

مؤشر السالم تؤثر سلباً على محاية وتنمية السلم اجملتمعي.
العراق وسوراي خاصة عقب حترر  الرغم من حتقق حتسن طفيف نسيب يف  من هنا وعلى 
مناطق واسعة من أراضي البلدين من سيطرة داعش اإلرهايب إال أن اجلهود الكلية للدولة العراقية يف 

القضاء على داعش وإهناء وجوده يف عدة مناطق يف العراق الزالت مستمرة.
من منظور مكمل، يقتضي النصر الساحق ضد داعش ومجاعات اجلرمية املنظمة واالرهاب 
مع توفر  الدويل استمرار حالة الوعي واليقظة الشاملة واالستعداد االستثنائي عايل الوترية اتساقاً 
االمكاانت الكافية واالستعداد التام ملهام التدخل العسكري – األمين كلما أمكن ذلك منعاً ألي 

خروق أمنية حمتملة من قبل مجاعات العنف من غري الدولة.
ضمن هذا السياق أشارت جملة Atlantic The )ذي اتالنتك( يف عددها 31 آب 
من  )داعش مل ختتف كلياً   Iraq  in  away  went  never  ISIS 2018 حتت عنوان 
العراق( إىل مقولة تؤكد أن العراق يف الغالب قد حترر من داعش يف النهار إال أن املقولة نفسها ال 
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ميكن تبنيها يف الليل، أي أن خطر داعش وبعض العمليات اإلرهابية األخرى ما زال قائماً.
املسؤولون األمريكان من جهتهم يؤكدون أن العراق قد حترر من داعش بنسبة 98 % ما 
يعين أن 2 % من اعدادهم الكلية )أو رمبا أقل( مازالت فاعلة يف أرجاء متفرقة من العراق خاصة يف 
مناطق متعددة من تقاطعات احلدود مع سوراي يف ما يعرف ابملناطق الرخوة ضمن حمافظات نينوى، 

كركوك، دايىل، األنبار )تطل على مساحة واسعة جتاور ثالثة دول( وصالح الدين. 
إن أكثر املناطق اجلغرافية اليت جيب محايتها تقع يف الشمال، والغرب والوسط من العراق، 
علما أبن أحداث تشرين اليت تفجرت عام 2019 كانت هلا أسباب ومربرات أخرى غالباً ما تقع 
يف إطار عدم توفر األمن واألمان، واألكثر من ذلك افتقاد اخلدمات االساسية للمواطني من ماء 

نقي وكهرابء مستمرة وخدمات طبية وتعليمية. 
من هنا، فإن أي زعزعة حلالة االستقرار اجملتمعي السياسي -االقتصادي مهما بدت ضئيلة 
يف تداعياهتا االمنية إال اهنا تسهم إبنتاج فجوة أمنية جديدة يف العراق البد من ردمها كليا أو جتاوزها 

كلما أمكن ذلك يف إطار زمين- تدرجي.
أما موقع العراق من تراتيبة الدول “اهلشة” أو “اآليلة للفشل” يف مقياس السالم العاملي 
) GPI(  فقد وصل هو اآلخر إىل مرتبة متدنية جداً )159 من أصل جمموع 163 دولة(، أما 
يف اإلطار االقليمي فقد احتل العراق مرتبة جد متدنية يف املرتبة )18( من جمموع 20 دولة عربية، 
علما أبن دوليت قطر والكويت احتلتا املوقعي األول والثاين على التوايل، مبعىن ان اجلهود الكبرية 
اليت تبذل مادايً ومعنوايً للتخفيف من حدة األزمات االنسانية النامجة عن تداعيات احلرب ضد 
اإلرهاب والعنف املنظم ما زالت تتقدم نسبياً يف العراق ولكنها يف مراحلها املبكرة، فضاًل عن ذلك 
خسر العراق تقريبا 26 % )50 مليار دوالر( من الناتج احمللي االمجايل البالغ تقريبا 200 مليار 

دوالر سنوايً بسبب العنف الناتج عن االرهاب. 
وفشل  والعسكرة،  اإلدارة،  وسوء  الفساد  جانب  إىل  واإلرهاب  العنف  حالة  استمرار  إن 
مؤسسات الدولة يف توفري األمن اجملتمعي كلها أسباب تساهم يف استمرار العراق يف موقعه املتدين يف 
مؤشر السالم العاملي؛ األمر الذي يفرض عليه العمل على وضع احللول واملعاجلات املطلوبة لتحسي 

موقعه يف مؤشر السالم العاملي ليساهم ذلك ابلنتيجة يف حتسي صورته عاملياً.
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التوصيات:
ال بد للمؤسسات الرمسية يف العراق أن تعمل على تطوير فهمها للسالم من املفهوم التقليدي . 1

الذي يرى السالم بغياب العنف فقط وهو ما يعرف )ابلسالم السليب( إىل املفهوم املعاصر 
للسالم وهو )السالم اإلجيايب( واملتمثل يف توفر األسس واملرتكزات اليت تساهم يف احملافظة على 

السالم واستدامته.
احلياة . 2 متطلبات  من  وغريها  واألمن  اخلدمات  توفري  جهود  استكمال  يف  اإلخفاق  استمرار 

الكرمية يف العراق قد يلقي بظالله على الشرعية املرتبطة ابإلجناز، األمر الذي يهدد السالم يف 
البالد ويوفر بيئة حاضنة للعنف واإلرهاب، وهو ما يتطلب الرتكيز على تطوير البنية التحتية 

واخلدمات يف العراق كوسيلة مهمة يف حتقيق األمن واالستقرار السياسي املرتبط ابالجناز.
ال ميكن احلديث عن سالم مستدام يف العراق طاملا للعنف البنيوي حضور كبري يف مؤسسات . 3

الدولة وقوانينها اليت تقوم على اسس تفضيلية، فاملساواة أمام القانون هي واحدة من أهم أسس 
االستقرار.
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املصادر:
1- د. أمحد عبد الرزاق شكارة، مؤشر السالم العاملي للعام 2018 : معايري القياس والتداعيات 

احملتملة للعراق.
2-سعود شرفات، ماهي ابرز نتائج مؤشر السالم العاملي 2020،
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%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%
84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D
9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2020%D8%9F

3-كيف تقدمت دول اخلليج إجياابً يف مؤشر السالم العاملي 2020؟.
عامل أقل سالماً: مؤشر السالم العاملي 2020.

https://www.ida2at.com/world-less-peaceful-global-peace-
index-2020/
https//:arabic.cnn.com/world/article/2021/03/30/worlds-
most-and-least-peaceful-countries-infographic.


