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 السمخص

كػ  دكرًا كتػثيضرا طظػر ؽ ك  ، الػي  ددىالسجتسعػت  التػي رػؾرس ؼاػر اإلرهػت  إحدىالسجتسع العراقي هؾ      
. إف دهػػداؼ العشػػت التػػي شػػجدهت السجتسػػع العراقػػي كطت ػػ   عػػد  ػػتـ اآلف إلػػ ك  2003دشػػكتلر الستعػػددذ رشػػي 

)السؾضؾعا  كالياتا ( كالسحفزذ لغتهرذ العشت الفػرد   كالدكافع الكترش األسبت   طتلست  قضت، ستدتسر 2003
تجػدؼ الدراسػ  إذ ، ساػ  البتلةػ  كالسظبػؾ  الخػؾه فضجػتكالجست ي. هػيا رػت لعػ  البحػ  فػي العشػت رػؽ األه

 الحتلا  إل  تحقضق رت يثتي:

 سؾاء كتنت رؽ ررتدر ربتشرذ دك غضر ربتشرذ.التعرؼ  ب   ؾار  كدسبت  اإلرهت  كالعشت السعجب   -1 

رعتلجػػر هػػيظ الغػػػتهرذ  ثسػػبؾ  كقػػتوي قلػػػ  البجػػؾء إلػػ  األسػػػبؾ  العقػػتري  سػػبل  سلػػػدد الؾقتيػػ  طضػػر رػػػؽ  -2
 العبلج.

تقديؼ  عض السقترحت  لتجؽاػ  رشػت ع اإلرهػت  الفكر ػ  كااللتستعاػ  كتحرػضؽ األفػراد كطت ػ  الذػبت   -3 
 تشغاست  اإلرهترا  الستظرف .رؽ االنخراط في  فؾؼ ال

 ، السدؤكلا  االلتستعا ، الجست ت  السرلعا .، التظرؼ، العشتاإلرهت  الكبست  السفتتحا :

Terrorism and Violence Phenomenon in the Iraqi Society 
–Sociological and Analytic Study- 

Dr. Mahdi Abbas Qadir/ University of Salahadeen-Erbil- Faculty of Education 
Prof.Dr. Hamid Kurdi Abdul Aziz / University of Anbar -Faculty of Arts 

  

Abstract 
       Iraqi Society is one of the communities where terrorism has exercised dangerous 
role and impact in all its forms since 2003 till now. 
Violence aims that Iraqi society witnessed, especially after 2003, will continue as long 
as the potential reasons and motives (objective and personal) motivating the individual 
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and collective violence Phenomenon still exits. This thing makes the research in 
violence an eminent importance. The present study aims to realize the following; 
1- Recognizing the factors and the reasons of terrorism and Violence whether are from 
direct and indirect sources. 
2- Treating this Phenomenon by a preventive style before recurring to the punitive style 
according to the principle'' Prevention is better than cure''. 
3- Presenting some suggestions to eliminate intellectual and social terrorism sources 
and immunize individuals, especially young men, from joining extremist terrorist 
organizations. 
Keywords: terrorism, extremism, violence  
 

 السقدمة:

كتحظػػاؼ اللشػػ  االلتستعاػػ  كاالقترػػتدي   ،ال يخفػػ   بػػ  احػػد اف لئلرهػػت  تػػثيضرا رػػدررا لبحاػػتذ البذػػر       
كالثقتؼاػػ  لبسجتسػػع، كسػػت انػػر يجػػدد اللضةػػ  السؾاتاػػ  لبتشساػػ  رػػؽ طػػبلؿ إهػػدار الظتقػػت  البذػػر   الكترشػػ  رػػداًل رػػؽ 
تؾلضججػػت نحػػؾ التشساػػ  االقترػػتدي  كااللتستعاػػ ، فزػػبًل  ػػؽ ذلػػػ دكرظ البػػترز فػػي طبػػق رذػػكبل  ذا  كبفػػ  

 التستعا   تهغ .

السجتسعػػت  التػػي رػػؾرس ؼاػػر اإلرهػػت  دكرًا كتػػثيضرًا طظػػر ؽ ك كػػ  دشػػكتلر  إحػػدىسجتسػػع العراقػػي هػػؾ كال     
كلحد األف كػتف دطرهػت سػاظرذ رػت يدػس  )تشغػاؼ دا ػش(  بػ  دلػزاء كاسػع  رػؽ دراضػار  2003الستعددذ رشي 

زع اإلقباسي كالدكلي،  سبت  ب  تفتضت الؾحدذ الؾطشا  ك ضاتع الجؾ   الؾطشا ، رست لع  العراؽ ستح  لبتشت
كرجتال لبتشتقزت  القؾرا  كالديشا  كالظتوؽا . ك تلتثر  الجػتد فػي الؾاقػع االلتسػت ي كالداتسػي العراقػي نرػ  
إلػػ  اشتذػػتؼ طبػػ   سضػػق تعػػتني رشػػر الحاػػتذ االلتستعاػػ  كالداتسػػا  فػػي العػػراؽ، كهػػيا الخبػػ  لػػاس رػػؽ لػػراء 

جتسػػػع العراقػػػي فقػػػم ،كإنسػػػت رػػػؽ لػػػراء درػػػراه التستعاػػػ  ضػػػةؾطت  الخػػػترج كرؤارراتػػػر الجتدفػػػ  لتقػػػؾ ض الس
هػػيا البحػػ  هػػؾ رحتكلػػ  لػػتدذ لببحػػ  فػػي دسػػبت  العشػػت كاإلرهػػت ، تزػػسؽ  ردػػتؾطش  داطػػ  الؾاقػػع العراقػػي.

البح  در ع  ربتح ، طرص السبح  األكؿ لعره االطتر السشججي لببح . درت السبح  الثتني، فقد تشتكؿ 
تكؿ السبحػػ  الثتلػػ   ػػره الشغر ػػ  السفدػػرذ لببحػػ . درػػت السبحػػ  الرا ػػع، فقػػد االطػػتر السفػػتـاسي لببحػػ . كتشػػ

 سبم الزؾء  ب  دسبت  كدكافع اإلرهت .                            
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 :السبحث األول: االطار السشهجي لمبحث

 أوال :مذكمة البحث:

 قضػت ، ستدتسر طتلست 2003 تـ اف عتهرذ العشت كاإلرهت  التي شجدهت السجتسع العراقي كطت    عد      
)السؾضػػؾعا  كالياتاػػ ( كالسحفػػزذ لغػػتهرذ العشػػت الفػػرد  كالجسػػت ي. هػػيا رػػت لعػػ   كالػػدكافع الكترشػػ  األسػػبت 

البح  في عتهرذ العشت كاإلرهت  رؽ األهسا  البتلة  كالسظبؾ  الخؾه فضجت كالتعرؼ  ب  دسبترجت الداطبا  
ارتعػػػد   لقػػػد كالخترلاػػ  كديترهػػػت السبتشػػػرذ كغضػػػر السبتشػػرذ فػػػي رحتكلػػػ  لؾضػػػع حػػػد التدػػت جت كالقزػػػتء  بضجػػػت.

الحكؾرػػت  الستعتؾبػػ  فػػي العػػراؽ  ػػؽ االهتسػػتـ رجػػيا السؾضػػؾع كإيجػػتد الحبػػؾؿ السؾضػػؾعا  السشتسػػب  لجػػت، رػػ  
ذهلت  تتجتظ دطر ردتخدرتت دسػتلض  غضػر رجديػ  فػي رؾالجػ  تبػػ الغػتهرذ. فقػد ا تسػد  كتفػ  دسػتلض  القػؾذ 

ضجػػػت، إال اف الشتػػػتو  لػػػتء   كدػػػا  كالػػػبظش كالحػػػر  فػػػي التعترػػػ  رعجػػػت فػػػي رحتكلػػػ  إلطستدهػػػت كالقزػػػتء  ب
 اآلالؼانتذػر العشػت ك اطػي د عػتد دطػرى ك ػ  إلػ  حػد اإلرهػت  السػشغؼ ك راح ضػحضتر  اذكرخضب  لآلرػتؿ، 
 رؽ األرر تء.

اف العس  الجتد كالسلرر  كالقتوؼ  ب  السسترس  الديسقراطا  كالي   يزع رربح  األفراد فؾؽ ك  ا تبػتر     
يحػػد رػػؽ عػػتهرذ العشػػت، ألنػػر سػػضشظبق رػػؽ رعرفػػ  األسػػبت  الكترشػػ  لػػر ك خت ػػ   هػػؾ كحػػدظ الػػي  يسكػػؽ اف

البظتلػػػ  كالفقػػػر كرػػػت يتدػػػل   شجسػػػت رػػػؽ فػػػؾارؽ حػػػتدذ فػػػي السدػػػتؾ ت  االقترػػػتدي  ك االلتستعاػػػ  رػػػضؽ شػػػراو  
 اف السجتسع رتسثبل  جست تر السرلعا  يتحس  هؾ األطر قدظت رؽ السدؤكلا  في انتذتر كست السجتسع كتف ، 

رجسػت فػي تحديػد الدػبؾؾ االلتسػت ي لبفػرد سػببت دك  دكراً  تػؤد ، ألف تبػػ الجست ػت  العشت كاالرهػت الغتهرذ 
 إيجت ت.

اف احد دسبت  ضػعت التكػؾ ؽ االلتسػت ي لبفػرد هػؾ  ػدـ قػدرذ الجست ػت  السرلعاػ  فػي ترسػا  اتجتهػت     
رست يدج   سباػ  طرقجػت كتةضضرهػت. كلجػيا  الفرد اإليجترا ، كهؾ رت يعشي ؾاترجت  ب  دسس سظحا  غضر رتضش 

كرؽ الظلاعي اف نجد الكثضر رؽ األفراد كحت  الستعبسضؽ رشجؼ دحاتنت يفتقدكف إلػ  كضػؾح الرا ػت ك ػدـ تلبػؾر 
 اتجتهتتجؼ  ذك  إيجتري إزاء قزتيت رجتسعجؼ الداتسا  كاالقترتدي  كااللتستعا ...ال . 

تعشي ردى ردتهس  الدكل  كرؤسدتتجت اإلنتتلا  كالخدرا  في الكثضر كالسدؤكلا  االلتستعا  هي األطرى       
اف غاػػػػت  السدػػػػؤكلا  ك رػػػػؽ األنذػػػػظ  االلتستعاػػػػ  التػػػػي تخػػػػدـ ررػػػػتل  الذػػػػع  كترفػػػػع رػػػػؽ درلػػػػ  رفتهضتػػػػر، 

االلتستعاػػػ  يعشػػػي فقػػػداف العدالػػػ  االلتستعاػػػ  التػػػي سػػػتفت  البػػػت   بػػػ  ررػػػرا ضجت فػػػي اتدػػػتع داوػػػرذ العشػػػت 
تسػػع. كهػػيا رػػت يفػػره  بػػ  السدػػؤكلضؽ كالسخترػػضؽ كتفػػ  البحػػ  كالتعػػرؼ  بػػ  األسػػبت  كاإلرهػػت  فػػي السج

السؾضؾعا  كالياتا  لبعشت كاإلرهت  كديترهست  ب  األفراد كالجست ت  كالسجتسعت  كرؽ يؼ رعتلجتجت ال  تلقؾذ 
 ر   سعتلج  ردلبتتجت  األستسا .
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 مبررات اختيار مذكمة البحث:

رػػػؽ العسباػػػت  اإلرهتراػػػ  كالعشفؾ ػػػ  يتفػػػتقؼ لػػػدى الكثضػػػر رػػػؽ الذػػػعؾ  فزػػػبًل  ػػػؽ لقػػػد رػػػدد هػػػتلس الخػػػؾؼ   -
الحكؾرػت  كلػؼ يكػؽ تحديػػد دسػبت  هػيظ الغػػتهرذ كرعتلجتجػت كاحتؾاوجػت سػػجبل، فعبػ  الػرغؼ رػػؽ كلػؾد  ػدد رػػؽ 
ل  السحتكال  لدراستجت إال إنجت لػؼ ترقػ  إلػ  السدػتؾى االشػتديسي كالعبسػي السظبػؾ  فػي نغرنػت، كقػد يرلػع سػ

 ذلػ إل   دـ دق  التذخاص الدباؼ دك سؾء تقدير الؾستو  التي يسكؽ استعستلجت في الحد رؽ هيظ الغتهرذ. 

كفي نغرنت اف الدراست  االلتستعا  التي تشتكلت هيظ السذكب  لؼ تتشتكؿ ردق  د عتد هيظ السذكب  رؽ حضػ   -
كطت ػػ  الذػػبت  رػػشجؼ نحػػؾ الدػػبؾؾ  البحػػ  فػػي الػػدكافع الكترشػػ  التػػي تقػػت كراء انحػػراؼ  عػػض األشػػخت 

 .اإلرهتري

 : تكسؽ دهسا  هيا البح  في لتنلضؽ:ثانيا: أهسية البحث

كالستسثػ  فػػي التعػػرؼ  بػػ  رختبػت االتجتهػػت  السفدػػرذ لبدػبؾؾ اإلرهػػتري كالعشفػػؾ ، فزػػبل  الجانببا الشغببري -
الستسث  فػي تذػخاص  بيقي:الجانا العسمي أو التظ ؽ التعرؼ  ب  دكافع االنؿاتد نحؾ الدبؾؾ الستظرؼ. ك

كتحبض  العؾار  االلتستعا  كاالقترتدي  كالثقتؼا  التي تحفز الدبؾؾ اإلرهتري كتةيير.  ػا  تسكؽ السجتسع ك 
 ػػػشتع القػػػرار الداتسػػػي رػػػؽ كضػػػع الحبػػػؾؿ كالسعتلجػػػت  الشتلعػػػ  لجػػػيظ الغػػػتهرذ فػػػي ضػػػؾء السعظاػػػت  التػػػي 

 ستتؾ   إلضجت الدراس .

 :اآلتيدؼ الدراس  الحتلا  إل  تحقضق : تجثالثا: أهداف البحث

 التعرؼ  ب   ؾار  كدسبت  اإلرهت  كالعشت السعجب  سؾاء كتنت رؽ ررتدر ربتشرذ دك غضر ربتشرذ. -1 

رعتلجػػر هػػيظ الغػػػتهرذ  ثسػػبؾ  كقػػتوي قلػػػ  البجػػؾء إلػػ  األسػػػبؾ  العقػػتري  سػػبل  سلػػػدد الؾقتيػػ  طضػػر رػػػؽ  -2
 العبلج.

اػ  رشػت ع اإلرهػت  الفكر ػ  كااللتستعاػ  كتحرػضؽ األفػراد كطت ػ  الذػبت  تقديؼ  عض السقترحت  لتجؽ -3 
 رؽ االنخراط في  فؾؼ التشغاست  اإلرهترا  الستظرف .

 رابعا: تداؤالت البحث:

 تدتاال  يحتكؿ البح  اإللت    شجت كهي: لسب انظبقت الدراس  الحتلا  رؽ 

فػي رؾالجػ   رشفػردذ كتؼاػ  كرجديػ  اػ كالحر  العدػكر  ه  األستلض  العدكر   الستسثب  في اسػتخداـ القػؾظ  -1
 القزتء  بضجت. عتهرذ اإلرهت  كالعشت في السجتسع كرحتكل 
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الدكلػػػػ  رؤسدػػػػتتجت الرسػػػػسا  كغضػػػػر الرسػػػػسا  كالسجتسػػػػع  ذػػػػك   ػػػػتـ، لػػػػزًء رػػػػؽ السدػػػػؤكلا   تتحسػػػػ هػػػػ   -2 
التركضػػز  بػػ    دػػل  غاػػت  االلتستعاػػ  فػػي تذػػجاع كتةييػػ  عػػتهرذ اإلرهػػت  كالعشػػت كالتظػػرؼ فػػي السجتسػػع

 عض السذكبل  التي يؾالججت الذبت  طت   كالستسثب  في الحد رؽ البظتل   تعتل األنذظ  االلتستعا  التي 
 كالفقر كتحدضؽ ردتؾى رعاذ  األفراد كالخدرت  الرحا  كالتعباسا  كالدكشا  كغضرهت رؽ الخدرت .

 بػػ  الدػػبؾؾ اإلرهػػتري  شتنػػت  ؾارػػ  رةييػػ  كرذػػجع  ،سحت رػػ الك  إالدار  ك السػػتليفدػػتد الهػػ  اف  -3
 .في السجتسع كالعشت كالتظرؼ

 السبحث الثاني: االطار السفاهيسي لمبحث:

 سشحتكؿ إلقتء الزؾء  ب  السفجؾرضؽ الروادضضؽ في هيا البح  كهست اإلرهت  كالعشت:

 :Terrorism)) اإلرهاب -1

إذ يعػرؼ  بػ  دنػر: لر سػ  رقرػؾدذ  السختلفػ  لبقػتنؾف،يتزسؽ اإلرهت  رؽ الشتحا  القتنؾنا  كػ  الدػبؾكات  
 ػػؽ طر ػػق طبػػػق الػػي ر ك ز ز ػػ  نغػػتـ ساتسػػي قػػػتوؼ، دك فػػي طػػؾر الؿاػػتـ، دك رحتكلػػػ   ذا  دافػػع ساتسػػي،

شسػػت يعػػرؼ القػػتنؾف العراقػػي اإلرهػػت :ج كػػ  فعػػ  إلرارػػي يقػػؾـ  ػػر فػػرد دك ( 70 :2002شػػكر ،.)القزػػتء  باػػر
 إيقػػتع دك لست ػػت  دك رؤسدػػت  رسػػسا  دك غضػػر رسػػسا  دك سؾ ػػ  دفػػرادلست ػػ  رشغسػػ  تدػػتجدؼ فػػردا دك رج

إدطػتؿ  دك استقرار الؾحػدذ الؾطشاػ  دك  تلؾضع األرشي اإلضرار  تلسستبكت  العتر  دك الخت  ،  ػا  اإلطبلؿ
 .(44. : 2012الؿادي .)إيترذ الفؾض  تحؿاقت لةتيت  إرهترارج الر   كالخؾؼ كالفزع رضؽ الشتس دك

ضػر  رػؽ العػدكاف السرضػي، كنسػم رػؽ الدػبؾؾ اإللرارػي  بػ  انػر غػؾر الشفدػي يعػرؼ اإلرهػت : رؽ السشك 
الػػػي  يسػػػترس ضػػػد الذػػػرعا  كالقػػػتنؾف كالعػػػرؼ كضػػػد األداذ الذػػػرعا  الحتشسػػػ  فتإلرهػػػت  سػػػبؾؾ  شاػػػ  يسثػػػ  

العادػػتك ،  .)دنسػػؾذج لبدػػبؾؾ السشحػػرؼ فػػي الذخرػػا ، يحػػتكؿ الؾ ػػؾؿ إلػػ  دهدافػػر  ظػػرؽ غضػػر رذػػرك  
2004 :336)(3) 

ك عرؼ اإلرهت  في رعجؼ ررظبحت  العبؾـ االلتستعاػ   ثنػر: رػ  الر ػ  الػي  يثضػر الجدػؼ دك العقػ ، د  
ك جػػيا فجػػؾ  ،الظر قػػ  التػػي تحػػتكؿ رجػػت لست ػػ  رشغسػػ  دك حػػز  اف يحقػػق دهدافػػر  ػػؽ طر ػػق اسػػتعستؿ العشػػت

ك عػرؼ  شػد ( 150: 1982رػدك ، ) اإلندػتفلبدػبؾؾ اإلندػتني ك تجػتكز  بػ  حقػؾؽ  يشتجػ القؾا د األستسا 
 بستء االلتستع:  ثنر: استعستؿ العشت ألل  إحداث حتل  رؽ الخؾؼ كاإلذ تف لدى الزحا  رجػدؼ ضػستف 

ك شػتًء  بػ  ( 47 : 2006الترتػؾر ، ) تةضضر دك تعدي  سبؾؾ الزحا  ذاتجت دك استعستلجت رؾ فجت  لرذ لبةضػر
تعر فشت اإللراوي  لئلرهػت   ثنػر: هػؾ كػ  فعػ   شاػ  رػتد  دك رعشػؾ ،  التعر فت  الدت ق  ندتظاع اف نرؾغ

يثضر الر   كالقبق رضؽ السؾاطشضؽ في رجتسع رعػضؽ، كفػي زرػؽ رعػضؽ يقػؾـ  ػر دفػراد دك لست ػت  رعضشػ  تتخػي 
 رؽ العتر  الديشي دك الداتسي دك االقترتد  غظتًء لجت لتشفضي تبػ األ ستؿ ك ؾاًل إل  غتيت  رعضش .



 هـ3221 -م 0303 ايلول 13( في 13) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

6 

 Violence:فالعش -2

درػػؾ )العشػػت فػػي البةػػ  رػػثطؾذ رػػؽ الجػػير البةػػؾ  ) شػػت(، كهػػؾ كػػ  سػػبؾؾ دك فعػػ  يتزػػسؽ الذػػدذ كالتػػؾ ا 
 ،اسػػػكشدر) كاطترػػػر رعجػػػؼ السعػػػتني رعشػػػ  العشػػػت  ثنػػػر: الذػػػدذ كالةبغػػػ  كالفغتعػػػ  (،56:  1972الفزػػػ ، 

، كرػػؽ السشغػػؾر الشفدػػي، يعػػرؼ العشػػت  تنػػر حتلػػ  إحبػػتط تػػؤد  إلػػ  سػػبؾؾ ررػػحؾ  رتػػؾتر (1979:275
 ك حؾ   ب  نا  سضة  إللحتؽ ضرر رتد  كرعشؾ   كتوؽ حي. 

: ؼاقرد  ر اإليػياء  تلضػد دك  تلبدػتف دك  تلفعػ  دك  تلكبسػ ، فػي الحقػ  أما من السشغور الدوسيولوجي لمعشف
تترذ تكؾف فردي  حض  يقػؾـ شػخص  تسػتعستؿ الضػد دك البدػتف  ذػك   شاػ   الترتدري رع اآلطر اإليياء هيظ

تجػػتظ شػػخص  طػػر، كتػػترذ يكػػؾف العشػػت لستعاػػًت. كتعرفػػر رؾسػػؾ   العبػػؾـ االلتستعاػػ  انػػر االسػػتخداـ غضػػػر 
:  2004رحفػؾ،، .)القتنؾني دك غضر الذر ي لؾستو  اإلشراظ الستد  رؽ دلػ  دغػراه شخرػا  دك التستعاػ 

63.) 

دلضػ  دشدػفؾرد الداتسػي العشػت رػػثنر:)استخداـ التجديػد دك األذى الجدػد  رؾاسػظ  رجسؾ ػ  انةسدػت ك عرؼ 
فػػػي  ػػػرا ت  ساتسػػػا  داطباػػػ  كهػػػي كتنػػػت ررػػػظبحًت شػػػتربًل لجساػػػع األشػػػكتؿ التدرضر ػػػ  لبسعترضػػػ  الداطباػػػ  

 (.R.A.Adwin.seling M. And Alrin Jonson, 1954,p264 . )لبحكؾر

لؾسػػضب  الةتلبػػ  رػػؽ كسػػتو  اإلرهػػت  التػػي تدػػتخدرجت الجست ػػت  اإلرهتراػػ  فػػي  سباتتجػػت، كالضػػؾـ يسثػػ  العشػػت ا
 كحت  يسكؽ لبسرء اف يرت  سبل رت  شافت، يشبةي اف يذتس   ب  يبلي   شت ر كهي:

 اف يتزسؽ العس  قدرًا رؽ اإلشراظ الستد  دك السعشؾ . -

 دك نفداًت لدى السجشي  بار. اف يترؾ العس  ديرا رتديتً  -

 (69،  2005 لد الدساع، .)دال يكؾف السجشي  بار قد تدل  في دحداث هيا العشت -

لقد  رؼ العشت في لساع السجتسعت  كالحزترا  قديست كحديثت، فجؾ ال يرتبم  سجتسػع كال يقتفػ  كال ديػؽ كال 
ذػػؾ ر شػػع  رعػػضؽ كلكشػػر ارتػػبم  عػػد تدػػعضشت  القػػرف الستضػػي  تلحركػػت  األ ػػؾلا  اإلسػػبلرا  رسػػت ايػػر فػػي ت

 سسع  اإلسبلـ.

اف العشػػت غتلبػػت رػػت يكػػؾف نتتلػػت لبثقتفػػت  الستظرفػػ  الدػػتودذ فػػي السجتسعػػت  كهػػؾ يػػرتبم  كػػ  رؤسدػػت       
اللشػػتء االلتسػػت ي، فػػث  طبػػ  دك سػػؾء تشغػػاؼ فػػي تبػػػ السؤسدػػت  يذػػك  تر ػػ  طرػػب  لشسػػؾ العشػػت، فتلشغػػتـ 

سػػؾؼ ال يتجػػتكف فػػي اسػػتخداـ كػػ  كسػػتو  العشػػت  االسػػتةثتر  تلدػػبظ  الداتسػػا  فتنػػر الداتسػػي رػػثبل اذا دراد
إل عتد رعترضار  كتحقضق غرضر هيا، كقد شجد تػتر   العػراؽ الحػدي   ػؾرا رتعػددذ لجػيا الشػؾع رػؽ العشػت، 

طظؾرذ رؽ حض  الؾستو  كاألهػداؼ كالتػدرضر رػؽ  دشثركلحد األف، ر  اطي العشت شكبل  1958ردًء رؽ  تـ 
  .(43: 2012،الؿادي .)ضر الداترا  السفخخ  كاطتظتؼ الرهتوؽ كغضرهتألنفدجؼ كتفج ؽانتحتر ضتفجضر 
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: كػ  دذى رػتد  دك رعشػؾ  يبحػق  تألشػخت  دك الجضةػت  دك السستبكػت ، أما تعريفشا اإلجرائبي لمعشبف هبو   
كقػد يكػػؾف العشػػت السسػػترس  ثهػداؼ رختبفػػ ، فقػػد يسػػترس رجػػدؼ الجر سػ ، دك رجػػدؼ تحقضػػق ركتسػػ  ساتسػػا  

إطتر العبلقت  الدكلا  دـ في إطتر العبلقت  رضؽ القؾى الستشتفد  في السجتسع الؾاحػد، دـ فػي إطػتر سؾاء في 
 العبلق  رضؽ الشغتـ الداتسي كالقؾى السجتسعا  في السجتسع الؾاحد.

رسػػت تقػػدـ يلػػدك كلػػؾد دكلػػر تذػػت ر رػػضؽ العشػػت كاإلرهػػت   حضػػ  يسكػػؽ اف يتحػػؾؿ العشػػت إرهت ػػت اذا ربػػ  درلػػ  
ؽ الذدذ رؽ طبلؿ تحؿاقر الر   كالخؾؼ في نفس السجشي  بار كالحتؽ األذى الجدد  دك السعشػؾ  رعضش  ر

 في اإلندتف، كرع ذلػ فجشتؾ دكلر اطتبلؼ ديزت تتسث   ست يبي:

 العشت ررظب  ساتسي رضشست اإلرهت  ررظب  قتنؾني. -

القػؾذ رػؽ قلػ  حركػػت   اسػتخداـ العشػت فػي  عػض الحػتال  رذػرك ت رثػ  حػػق الػدفتع الذػر ي، كاسػتخداـ -
 التحرر الؾطشي، رضشست اإلرهت  غضر رذؾع قتنؾنًت.

في العشت تكؾف العبلق  ربتشرذ رضؽ الفت   كالسجشي  بار، رضشست في اإلرهت  غتلبت ال تؾلد  بلق  ربتشرذ  -
 رضؽ الفت   كالسجشي  بار. 

تر ػػ ، رضشسػػت فػػي العشػػت يسكػػؽ فػػي اإلرهػػت  يسكػػؽ اسػػتخداـ كسػػتو  غضػػر قتنؾناػػ  كػػتلستفجرا  كاألسػػبح  الش -
 (.46-45 : 2012،الؿادي .)استخداـ كستو  قتنؾنا  كتلسغتهرا  كاإلضرا  العتـ كاال ترترت 

 

 السبحث الثالث

 الشغرية السفدرة لمبحث 

(:كهي رحتكل  لبلستفتدذ رػؽ نغر ػ  )رضرتػؾف(  ػؽ Cloward Ohlinنغر   الفر   الستبتيش  )شبؾارداكهبؽ    
تجتؼ رتحديد السرتدر االلتستعا  لبلنحراؼ كنغر  )سيرالند(  ؽ السختلظ  الفت ب  التي تجػتؼ  االنؾري التي

 كاؽا  انتقتؿ الدبؾؾ السشحرؼ إل  األفراد كالجست ت  رؽ طبلؿ  سبا  التعبؼ. كتجتؼ نغر   ج كبؾارد دكهبؽ ج 
ؾارػ  السؤديػ  إلػ  عجػؾر يقتفػت  ) رف  دستسا ( رتفدضر عجؾر الجست ت  السشحرف  في الظبقػت  الػدنات، كالع

كإذا كتنت نغر   األنؾري  شد جرضرتؾف ج قد ذهلت في تفدضرهت لبدبؾؾ  .رختبف  رؽ الثقتفت  الفرعا  السشحرف 
السشحرؼ إل  التشتقض رضؽ األهداؼ التي تقؾؿ رجت يقتف  السجتسع، ك رضؽ الؾستو  السذرك   لتحؿاقجت، يؤدى 

السشحرف ، فإف نغر   الفر   الستبتيش   شد جشبؾارد دكهبؽ ج تزا   عد دطػر  إل  عجؾر دنستط رؽ االستجت  
هػػؾ رػػدى تػػؾافر الفػػر  درػػتـ  عػػض الجست ػػت  التػػي تذػػة  دكضػػت تً  رعضشػػ  فػػي اللشػػتء االلتسػػت ي لتحقضػػق 

  تلؾستو  السشحرف . دهدافجت 

تجػػػتؼ هػػػيظ الشغر ػػػ  رتفدػػػضر العبلقػػػ  رػػػضؽ الزػػػةؾط اللشتواػػػ  ك ػػػضؽ تذػػػكض  الجست ػػػت  اإللراراػػػ  فػػػي الظبقػػػت  
االلتستعا ) الدنات كالؾسػظ (. تؾضػ  هػيظ الشغر ػ  اف الذػبت  فػي السجتسػع السػاست الػييؽ يسبكػؾف السجػترا  
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السجتسع، إال انر  ب  الػرغؼ رػؽ تبػػ  كالقدرا  العتلا  التي تؤهبجؼ في تحقضق األهداؼ كالؿاؼ كالتي يؤرؽ رجت
اإلركتناػػػت  التػػػي يستبكؾنجػػػت فػػػتنجؼ  ػػػتلزكف  ػػػؽ تحقضػػػق تبػػػػ األهػػػداؼ كالؿػػػاؼ، كذلػػػػ الف السجتسػػػع ال يتػػػا  

وتتزببسن نغريببة الفرصببة  (218  :2009الدػػسر ،  .)الفػػر  االلتستعاػػ  ردرلػػ  رتدػػتك   رػػضؽ لساػػع دفػػرادظ
 :  الستبايشة بعدين أساسيين هسا

 األهداؼ  تلؾستو  الذرعا  ررتبم رتؾفضر تبػ الفر  الذرعا .تحقضق  -د

 تحقضق األهداؼ  تلؾستو  اإلنحراؼا  ررتبم رتؾفضر الفر   االنحراؼا . - 

كتيه  نغر   الفر   الستبتيش  في تفدضرهت لبدػبؾؾ السشحػرؼ إلػ  دف شػبت  الظبقػ  الػدنات كالؾسػظ  فػي     
ن  رؽ انفرتؿ كلضػر رػضؽ اآلرػتؿ كاألهػداؼ ك ػضؽ الفػر  السذػرك   السشتطق الحزر   يعاذؾف في  تلؼ يعت

لتحقضػػق تبػػػ األهػػداؼ، رػػع كلػػؾد فػػر  رشحرفػػ  ) فػػي نفػػس الؾقػػت ( رتتحػػ  لذػػبت  هػػيظ الظبقػػ  السحركرػػ  
 لتحقضق هيظ األهداؼ. 

نػؾ ضؽ ك يه  ج كبؾارد دكهبػؽ ج إلػ  دف ذلػػ التشػتقض رػضؽ الرغبػ  فػي تحقضػق األهػداؼ كانعػداـ الفػر  يتػا  
رػػؽ الحبػػؾؿ هسػػت: الحػػ  الجسػػت ي، كالحػػ  الفػػرد ، فػػإذا كػػتف فذػػ  األفػػراد فػػي تحقضػػق دهػػدافجؼ رػػرتبم  تللشػػتء 

هػؤالء األفػراد إلػ  البحػ   ػؽ  .االلتست ي العتلز  ؽ تؾفضر الفػر  العتدلػ  ألفػرادظ، فسػؽ السحتسػ  اف يتجػر
الفذ  فػي تحقضػق األهػداؼ  تلظػت ع الفػرد   درت إذا اتدؼح  )لست ي(ك تسث  ذلػ  تلثقتف  الخت   الجتنح . 

 (220-219:  2009الدسر ،  .) ؽ ح  فردى لسذكبتر -حضشةي –دك الذخري، فإف الفرد يبح  

الثقافببة الفرعيببة السشحرفببة إلببن ثالثببة أنسببا  رئيدببية هببي: اإلندببحا ية والرببراعية ” كمببوارد أوهمببن “قدبب  
 (23-20: 2019 لد العغاؼ، ) :واإلجرامية

يتظب  استسرار الثقتف  الفرعا  السشحرفػ  تثيضػدًا كتعز ػزًا رػؽ اللضةػ ، كتػؾافر نسػم الثقافة الفرعية اإلجرامية: -1
تكػػتربي رػػضؽ السجػػررضؽ ك ػػضؽ ردػػتؾ ت  العسػػر السختبفػػ  لبسجػػررضؽ، نغػػرًا ألف  سباػػ  تعبػػؼ الدػػبؾؾ اإللرارػػي 

العبلقػػت  يػػتؼ رػػؽ طبللجػػت نقػػ  كتعبػػؼ  كاشتدػػت  السجػػترا  كالخلػػرا  اإللراراػػ  تتزػػسؽ رجسؾ ػػ  رػػؽ دنسػػتط
إل  دنر رضؽ شبت  الظبق  الدنات ” شبؾارد دكهبؽ “الخلرا  رؽ ردتؾى  سر  إل  ردتؾى  سر   طر. ك يه  

غتلبًت رت تؾلد درثب  نتلح  لشستذج الدبؾؾ اإللراري؛ حضػ  يععػد كبػتر السجػررضؽ عػتهرذ نتلحػ  تػدفع الذػبت  
ؼ. كفػي نفػس الؾقػت نفدػر يرغػ  كبػتر السجػررضؽ فػي إقترػ   بلقػت  كديػ  رػع إل  االحتياء رجؼ كالتقػر  إلػضج

هػػؤالء الذػػبت .  بػػ  دنػػر يجػػ  التثشضػػد  بػػ  دف  سباػػ  الػػتعبؼ  سفردهػػت ال تعشػػ  دف الفػػرد يدػػتظاع دف يسػػترس 
سػت رشجتح الدكر اليى تؼ تدر بر  بار، فتللشتء االلتست ي يج  دف يتا  ك قػدـ الفر ػ  لسسترسػ  هػيا الػدكر، ك

دف األدكار اإللرارا  ال يسكؽ دف تؾلد دك تدتسر إذا لؼ يكؽ هشػتؾ ندػق رػؽ العبلقػت  السعقػدذ الستبتدلػ  رػضؽ 
 السجررضؽ كاألسؾ تء يؤدى إل  ؾاتـ الثقتف  الفرعا  السشحرف . 
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 غػركؼ حاتتاػ  دستسػا  هػي ررػدر كلػؾدظ ” شبػؾارد دكهبػؽ ” شست يػرتبم الشسػؾذج الفر ػي اإللرارػي فػي ردى 
سػػل  اسػػتسرارظ، رشجػػت طلاعػػ  الحػػ ، كطرػػتوص السػػؾطؽ الدػػكش ، كنػػؾع الدػػكتف، كالستةضػػرا  الديسؾغراؼاػػ ، ك 

كالسدػتؾى االقترػػتد  كااللتسػػت ي، كشػػك  التػدرج الظبقػػي، كنػػؾع اللشػػتء األسػرى كالعبلقػػت  التػػي تػػر م اآل ػػتء 
ثف تلش  الفرد لبثقتف  اإللرارا  ال يػثتي  تألرشتء، كالظت ع السجشي الدتود رضؽ اآل تء. هيظ الذركط كغضرهت تفضد  
 نتاج  رض  شخري دك استعداد طت   شد  عض األفراد دكف غضرهؼ.

كتثسادت  ب  رػت تقػدـ يسكػؽ القػؾؿ، اف إحدػتس  عػض دفػراد الظبقػ  االلتستعا )الػدنات كالؾسػظ (  تلحررػتف  
ا  ضػد األفػراد ك  الجست ػت  ككتفػ  السؤسدػت  التػي يتكػؾف كالتفرق  االلتستعا  كالتجساش قد يؾلد حقدا دك كرـا

رشجػػت السجتسػػع . كتحػػت ضػػةم تبػػػ السذػػت ر السرػػحؾ    تلحررػػتف كالبلردػػتكاذ يذػػعر األفػػراد  ػػتنجؼ  ػػتلزكف 
 ؽ إشبتع حتلتتجؼ دك تحقضق دهدافجؼ  ب  الػرغؼ رػؽ ارػتبلشجؼ لبسجػترا  كاإلركتناػت  كالسػؤهبل ، حضػ  اف 

 ت   ديدذ.الفر  االلتستعا  رةبق  درترجؼ ألسب

اػػ  قػػد يبجػػت  عػػض      كرػػؽ السحتسػػ  كتحػػت ضػػةم الحتلػػت  الستديػػ  كالشفدػػا  كضػػةم رذػػت ر الحقػػد كالكرـا
األفراد إل  تحقضق دهدافجؼ  تلدل  غضر السذرك  )التستعات دك قتنؾنات(، هيا رؽ لتن ، كرؽ الجتنػ  األطػر، 

الػػدكف فضجػػت رؾاتاػػ  لػػتعبؼ الدػػبؾؾ اإللرارػػي اف الدػػل  غضػػر السذػػرك   رتتحػػ  درػػترجؼ، كسػػت اف اللضةػػ  التػػي يتؾ 
كرسترستر ديزت. ك بار يسكؽ القػؾؿ اف الجست ػت  اإلرهتراػ  كفػر  فر ػ  ككسػضب  غضػر شػرعا  لبجػؾء  عػض 
األفػػراد إلضجػػت السػػاست العػػتطبؾف  ػػؽ العسػػ  دك الػػييؽ يعػػتنؾف رػػؽ الفقػػر كالفتقػػ  كالحررػػتف دك الػػييؽ يعػػتنؾف رػػؽ 

 ترتكت  لراوؼ لشتوا . كال يسكؽ اف نتجته   عض السعترضضؽ لبعسبا  الداتسا . درراه نفدا  دك الستجسضؽ  

تتسضز الثقتفػ  الفرعاػ  الرػراعا   ػتلعشت ؛ فتلسكتنػ  فػي السجتسػع يػتؼ تحؿاقجػت : الثقافة الفرعية الرراعية -2
اعا  رؽ دطظر دشكتؿ رؽ طبلؿ استخداـ القؾذ، دك  ب  األق  التجديد  تستخدارجت، كتععد الثقتف  الفرعا  الرر 

الثقتفػػ  الفرعاػػ  السشحرفػػ ، نغػػرًا لسػػت يترتػػ   بضجػػت رػػؽ دطظػػتر كدضػػرار تجػػدد حاػػتذ دفػػراد السجتسػػع كرستبكػػتتجؼ. 
دف السشػتطق السشجػترذ سػضة  التشغػاؼ تععػد رضةػ  رشتسػب  ك ػتلح  لغجػؾر كانتذػتر الثقتفػ  ” شبؾارد دكهبؽ ” ك رى 

ع حتل  رؽ التفكػ كسؾء التشغاؼ كانعداـ السدتكاذ كالعدال  االلتستعاػ  الفرعا  الرراعا . فحضشست يدؾد السجتس
رع انعداـ الؾستو  السذرك   لتحقضق تبػ األهداؼ ، األرر اليى يترت   بار لجؾء األفراد إل  الثقتف  الفرعا  

  اإللرارا  لعدـ اإللرارا  لتحقضق دهدافجؼ. لكؽ نغرًا التدتـ تبػ السشتطق  تلتفكػ فبل تؾلد رجت دندتؽ الفر 
كلؾد تكتر  رضؽ حسب  الؿػاؼ اإللراراػ  ك ػضؽ حسبػ  الؿػاؼ التقبضديػ ، األرػر الػيى يػؤدى فػي الشجتيػ  إلػ  عجػؾر 
الثقتفػػ  الفرعاػػ  الرػػراعا . تععػػد الثقتفػػ  الفرعاػػ  الرػػراعا  نتاجػػ  لبذػػعؾر )فػػي السشػػتطق السشجػػترذ (  تإلحبػػتط 

   فقم، كلكؽ ديزًت رؽ الفر  اإللرارا . كالحررتف لاس رؽ الفر  التقبضدي  السذرك 

كتثسادػػت  بػػ  رػػت تقػػدـ يسكػػؽ القػػؾؿ اف الثقتفػػ  الخت ػػ  الرػػراعا  تعػػد رػػؽ اشػػد الثقتفػػت  طظػػؾرذ فػػي      
اػػ  سػػر تف رػػت تتفجػػر حػػضؽ  ارتكترجػػت األ سػػتؿ العشافػػ  كاإللراراػػ  كاإلرهتراػػ ، كذلػػػ لسػػت تزػػسرظ رػػؽ حقػػد ككرـا

   .الترتدـ رع السؾاقت االلتستعا



 هـ3221 -م 0303 ايلول 13( في 13) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

10 

، كرت ارتبم  ر رؽ ضةؾط اقترتدير افػرز العديػد 2003اف التةضضر الداتسي الي  حدث في العراؽ  تـ     
رؽ الغؾاهر الرراعا ، اذ تذكبت يقتف  تسضز   حقدهت ككراهضتجت لبسجتسع  تسرظ. كتزؼ الثقتف  الرراعا  ك  

شتفعضؽ رػؽ الشغػتـ الدػترق ك عػض د زػتء السعترضضؽ كغضر السعترفضؽ في العسبا  الداتسا ، كتزؼ ديزت الس
دلجػػزذ الكاتنػػت  السشحبػػ ، كر سػػت شػػكبؾا هػػؤالء يقتفػػ   ػػراعا  لػػاس  دػػل  دكافػػع رتديػػ  كإنسػػت  دػػل  فقػػدانجؼ 
الرتاتزاتجؼ كركتنتجؼ االلتستعا  كضضق الفر  االلتستعا   فعػ   عػض القػؾانضؽ كتلسدػتءل  كالعدالػ  كقػتنؾف 

 التثتث البع  كغضرهت.

تزػؼ الثقتفػ  الرػراعا  األفػراد الػييؽ يعػتنؾف رػؽ الفقػر كالحررػتف كالتجسػاش، كػ  هػؤالء الػييؽ شػكبؾا  ككست   
 يقتف   راعا  لديجؼ االستعداد الشفدي الرتكت  األ ستؿ اإلرهترا  دك د سر  سؾارد رتلا .  

تتسضػػػز الثقتفػػػ  الخت ػػػ  االندػػػحترا   تتجػػػتظ د زػػػتوجت نحػػػؾ االنعػػػزاؿ  ػػػؽ  الثقافبببة الفرعيبببة اإلندبببحا ية: -3
السجتسع، ك دـ رسترس  د  سبؾؾ إيجتري داط  السجتسع، ك تدذ رت يتدؼ هؤالء  تلبلربتالذ ك دـ االهتستـ  ست 

 يدكر حؾلجؼ، كست تشتذر رضشجؼ عتهرذ تعتطي السخدرا  كالسدكرا .

لبفذػػ  السدػػتسر كالعجػػز  ػػؽ تحقضػػق األهػػداؼ  تلؾسػػتو  الذػػرعا ، ك ػػدـ  اف الفعػػ  االندػػحتري، يعػػد نتاجػػ    
القدرذ  ب  استخداـ الؾستو  اإلنحراؼا  ديزت، فتلفرد هشت يؾالر الفذ  ررتضؽ، األكل :  شدرت يحػتكؿ اسػتخداـ 

الرػػراع  الؾسػتو  الذػرعا  لتحقضػق دهدافػر، كالثتناػػ :  شػدرت يحػتكؿ البجػؾء إلػ  الؾسػػتو  اإلنحراؼاػ . كلحػ  هػيا
فتنر يتخب   ؽ األهداؼ كالؾسػتو  ك دػع  إلػ  االندػحت  رػؽ السجتسػع. كهشػتؾ  ػتربلف دستسػاتف فػي عجػر 

 الشسم االندحتري هست:

 فذ  الفرد السدتسر في تحقضق دهدافر رؽ طبلؿ استخداـ الؾستو  الذرعا . -د

ذاتا  تحؾؿ رضشر ك ضؽ استخداـ تبػ  دـ قدرذ الفرد  ب  استخداـ الؾستو  السشحرف  اللديب   دل   ؾار   - 
  (56:  2010الدسر  ك طركف، .)اللداو  السشحرف 

كتثسادػت  بػ  رػت تقػدـ يسكػػؽ القػؾؿ، اف الثقتفػ  االندػحترا  تعػتني الفذػػ  السػزدكج رؾ ػفجت لػؼ تػتسكؽ رػػؽ     
قػدراتجؼ كإركتنػتتجؼ  إشبتع حتلتتجت كتحقضق دهدافجت ال  تلؾستو  الذػرعا  كال  تلؾسػتو  االنحراؼاػ   دػل  نقػص

الذخرا ، ليلػ اندحلؾا رؽ الحاتذ االلتستعا . لكؽ طظؾرذ هؤالء تكسؽ في سر   انجرافجؼ دك تجشضدهؼ فػي 
العسباػػت  اإلرهتراػػ ، إذ فػػي  ػػتدم األرػػر يسكػػؽ اف تقػػدـ لجػػؼ اإلغػػراءا  الستديػػ  يػػؼ الركحاػػ   ةدػػض  ددرةػػتجؼ 

  (73 :2015دمحم،) للضؽ: ثفكتر تدس  لجتدي  كلكشجت )تكفضر  ( كذلػ لد

 األكؿ: إدراشجؼ اف فذبجؼ السزدكج نتت   ؽ نقص في قدراتجؼ كإركتناتتجؼ الذخرا .

 الثتني: إشبتع ذكاتجؼ السجزكر  نفداًت كالتستعاًت.
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اف انزستـ هؤالء إل  الجست ػت  اإلرهتراػ  هػؾ رػت قػد يشسػي لػديجؼ الذػعؾر  ػتالحتراـ كالتقػدير االلتسػت ي     
كنػر طػبلؿ حاػتتجؼ االلتستعاػ ،  عػد اف  تشػؾا فتػػرذ طؾ بػ  فتشػبضؽ فػي حاػتتجؼ لػؾال انزػسترجؼ لتبػػػ الػي  يفقد

 الجست ت  اإلرهترا .

 السبحث الرابع

 أسباب اإلرهاب ودوافعه

إف الدػػبؾؾ اإللرارػػي ال يسكػػؽ دف يكػػؾف يسػػرذ  ترػػ  كاحػػد فحدػػ ، سػػؾاء كػػتف هػػيا العترػػ  فرديػػًت دـ لستعاػػًت، 
العؾارػػ  الفرديػػ  كااللتستعاػػ  رعػػًت، فتلدػػبؾؾ اإللرارػػي )اإلرهػػتري( يشذػػث داطػػ  السجتسعػػت  كإنسػػت هػػؾ تغػػتفر 

ك رتبم رجت، فتلشغؼ االلتستعا  كاللشػتء االلتسػت ي كالتفت ػ  االلتسػت ي كرختبػت  شت ػر اللضةػ  االلتستعاػ  
الحدػػؽ،  .) تلجر سػػ  ديزػػتً كالداتسػػا  كاالقترػػتدي  كالتعبػػاؼ كالثقتفػػ  ككسػػتو  اإل ػػبلـ كالػػديؽ كاألسػػرذ رػػرتبم 

كتقتزي الغركؼ العرر   كرت تتدؼ  ر رؽ تعقضػد كتذػت ػ ك ػراع دف تكػؾف الشغػرذ لئلرهػت   (363 :2005
نغرذ شسؾلا ، تثطي في الحدبتف لساع الغركؼ كالستةضرا  كالعؾار  كالسؤيرا  السحاظ   تلدبؾؾ اإللرارػي، 

 ع البح   ؽ األسبت  التي تكسؽ كراءظ.ك ج  اف تكؾف الرا   لئلرهت   بسا  كرؾضؾعا ، ر

 سشحتكؿ في هيا السبح   تشتكؿ دسبت  اإلرهت  كدكافعر كفقت لبسحتكر األتا :   

 :األسباب الدياسية لشذوء عاهرة اإلرهابأوال: 

الشػ اف طلاع  األنغس  الداتسا  السعت رذ  بػ  تبتيشجػت كاالطتبلفػت  رضشجػت لجػت  ػب   غػتهرذ اإلرهػت ،     
رؽ التفدضرا  الذتوع  دف األنغس  الداتسا  السدتلدذ شسؾلا  كتنت دك سػبظؾ   تعػد  سسترسػتجت القسعاػ   كلع 

 فتنػر دسػرتر، دفػراد  بػ  دك  باػر يعتػدى كحػضؽ شرارتػر كتشتجػػ حقؾقػر، الفػرد يفقػد حضشستدحد دسبت  اإلرهت ، 
ا  العداكذ يزسر  ) باػر. ا تػدى رػؽ  بػ  لبػرد  السشتسػب الفػر  يقتػشص دف ك حتكؿ نفدر، في كالحقد كالكرـا
 (18 : 2004العسر، 

 ك سكؽ تقداؼ األسبت  الداتسا  لشذؾء العشت كاإلرهت  إل  رجسؾ تضؽ:    

الػدكلي كرػت  اف لؤلكضػتع التػي يسػر رجػت السجتسػع ؼاػر الشػػ رسػتاألسباب الدياسبية الخارجية)الدوليبة(:  -1
 سػؾاء، حػد  بػ  كالدكؿ األفراد  عض سبؾكات   ب  رؽ تثيضر رؽ ؾاؼ كدفكتر رتبلحق  تةضرا  رؽ طرد  بضجت

اإلرهت . كدسػبت  ذلػػ يعػؾد إلػ  رػت  كرشجت الدكلي الجديدذ  ب  السجتسع الغؾاهر  عض عجؾر إل  ددى رست
 يثتي:

 اإلرهتراػ  العسباػت  فقػد زاد  السعت ػر، العػتلؼ فػي اإلرهػت  انتذػتر دسػبت  اهػؼ رػؽ العؾلسػ  :تعػدالعولسبة -أ
 كاألنترنضػت الفزػتوات  اإلرهتراػ  الجست ت  استةبلؿ نتاج  لر، الرثض   ذك  الستضا  األطضرذ الدشؾا  طبلؿ
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 ك دشكتلر  ك  اإلرهت  عتهرذ لشسؾ السبلوؼ السشتخ كفر  فتلعؾلس  العتلؼ. دكؿ رختبت في إشت   اإلرهت  في
 الرػتدرذ التقػتر ر احػد دشػتر ككسػت  تسػرظ. العػتلؼ فػي اإلرهػت  انتذتر تحقق التي الؾستو  تؾفر ألنجت رقؾرتتر،

 الحرػؾؿ سػجؾل  نتاجػ  العشػت رعػدال  فػي زاد  االترػتال  تقشاػ  فػي الدر ع التظؾر اف الستحدذ، األرؼ رؽ
 إرهتراػ   سباػت  رػؽ كركشجػت اإلرهتراػ  السشغسػت  قلػ  رػؽ الستظػؾرذ الفشاػ   تلسعػدا  كالتػزكد التكشؾلؾلات  ب 
 (116 : 2018إيستف،  .)العتلؼ ردتؾى   ب  رؤيرذ ك كسر ع  قؾ  

 عمبن السذبكالت لجسيبع حمبول عادلبة تقبدم  عمبن الستحبدة قدرة السجتسع الدولي متسبثال فبي األمب  عدم - 
 ستهؼ رست اإلرهت ، تسترس اف الدكؿ لبعض الذرعا  يعظي دحاتنت نفدر الدكلي فتلسجتسع :العالسي السدتوى 

  السزتد. العشت رعدال  ز تدذ في

 نفوذهبا وبدب  اإلرهباب فبي تربريس عباهرة األمريكية الستحدة الوالمات انتهجتها التي السزدوجة السعايير -ج
 قػرارا  تتجتهػ  دك تستثػ  لػؼ إنجػت رػد ؾى  ك ػتلقؾذ الظػرؽ  ك الؾسػتو  ك سختبػت ،العبال  فبي كثيبرة مشباط  عمن
 .2003 تـ  العراؽ شست فعبت في احتبلؿ الستحدذ األرؼ

 رػؽ لحدػترجت لتعسػ  تسويمهبا و اإلرها يبة السشغسبات بعبض خمب  وتذبجيع فبي البدول بعبض دور مخا رات-د
 دغراضػػجت يخػػدـ  سػػت رجػػت الداتسػػي كالعشػػت الةباػػتف كتػػثلا  العشػػت فػػي  عػػض الػػدكؿ تحر ػػػ ك الػػ  إشػػت  
 الداتسا .

 ركتسػػ   بػػ  لبحرػػؾؿ تكبفػػ  كاقػػ  تػػثيضر سػػرعا رؾ ػػفجت التقميدمببة الحببرب عببن كبببدي  اإلرهبباب اسببتخدام-ق
 في كالتؾتر االستقرار  دـ يجع  رؽ رربح  القؾى الكلرى استسرار الدكلي. السدتؾى   ب  ساتسا  كارتاتزا 
 ساتسػات الػدكؿ تبػػ رؾاقػت  ب  لبتثيضر الجست ت  اإلرهترا  تدتخدـ شست رشتطق الدكؿ الشترا  كالفقضرذ،  عض
  تلحجت. في تكؾف  حت 

 ن حررها بالشقا  التالية:األسباب الدياسية الداخمية: ويسك -2

تتدؼ السؤسد  الداتسا  في العراؽ  سجسؾ   رؽ الدست  الدبلا  التي طبقت رشتطت رؾاتات لغجؾر كتشتري  -د
 :(116 :2012)الؿادي، العشت رضؽ فةت  السجتسع العراقي كرؽ اررز هيظ الدست  رت يثتي

 ب  ردتؾى درشضتجت التشغاسا  كالسؤسدا ، كلؼ  دـ استقرار تبػ السؤسد ، فجي الزالت تسر  عسبا  تةضضر  -
 تعتسد  عد ررار  ساتسا  كاقترتدي  كالتستعا  كيقتؼا  ذا  دهداؼ تخدـ السجتسع.

 إنجت رؤسد  تت ع  تدكر في فبػ ررتل  تبعضتجت. -

ا ، هي رؤسد  تدبظا  في دفعتلجت، ديسقراطا  في دقؾالجت، ال تعتسد التعددي  الحؿاؿا  فػي العسباػ  الداتسػ -
 ر  تعتسد التعددي  الذكبا )تعددي  السحت ر  التؾافؿا (  تطر ديسقراطا  شكبا  ديزت.
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رؤسد  رحدكدذ الفت با ، حض  إنجت  جز   ؽ تقديؼ الخدرت  األستسا  التػي تسػس الحتلػت  األستسػا   -
القػؾذ كالعشػت لعسؾـ الذع  العراقي كتحقضق األرؽ السجتسعي كالعػدؿ كالتدػتر ، األرػر الػي  حفػز رشظػق 

 في التعتر  رع األطر.
  عػػض تجسػػاش إلػػ  يػػؤد  الحؿاؿاػػ  الديسقراطاػػ  الحاػػتظ فقػػداف تزػػضق داوػػرذ الديسقراطاػػ  دك انعػػدارجت، اف - 

 الذػعؾر رػؽ لػؾا ك خبػق الػرفض كحركػت  السعترضػ  كالفةت  األقبات  كاستبعتد كالداتسا  االلتستعا  الفةت 
 .العشا  الداتسي العس  في االنخراط إل  السغبؾرضؽ ك دفعجت، رست يدفع هؤالء  تلغبؼ

 تسػػػس التػػي القػػرارا  اتخػػتذ فػػي كالسذػػترك  لبذػػبت ،  تلشدػػب  كطت ػػ  الداتسػػا  السذػػترك  ردػػتؾى  تػػدني -ج
 طر ػق  ػؽ دك العسػ  دك الدػكشي الحػي دك السدرس  دك األسرذ داط  سؾاء الضؾرا  الحاتذ ذلػ في  ست السؾاطؽ
  سعشتهػت  عضدكف  ؽ السسترس  الداتسا  الضؾـ فذبت  الرسسا . كغضر الرسسا  التشغاست  في الفعتل  العزؾ  
الحاتتاػػ  الحتضػػرذ كالسدػػتقلبا  لتبػػػ  السدػػتو  حػػؾؿ الحػػؾار ك الػػرد  إرػػداء  بػػ  الستسثبػػ  فػػي القػػدرذ ك الؾاسػػع

تلتػػتلي يؾلػػد ردكد الذػػر ح  السجسػػ  رػػؽ السجتسػػع، رسػػت يخبػػق شػػعؾرا  ػػتلتجساش كاإلهسػػتؿ كضػػاتع السدػػتقل  ك 
 دفعتؿ سبلا  لدى البعض رؽ هؤالء تتدؼ  تلعشت كاالنتقتـ رؽ السجتسع.  

كالستسثػػ   عػػدـ تؾافػػق شػػركتء العسباػػ  الداتسػػا  فػػي العػػراؽ فػػي كضػػع  .السؾحػػد غاػػت  اللرنػػتر  الػػؾطشي -د
ررنػػتر  كطشػػي رؾحػػد رسػػت  سػػق الخبلفػػت  رضػػشجؼ رسػػت شػػجع الػػدكؿ اإلقباساػػ  لبعػػراؽ إلػػ  د ػػؼ  عػػض دطػػراؼ 

 العسبا  الداتسا  لسربحتجت الخت  .  تر  دطر شجع  ب  العشت  كتف  دشكتلر.

كالػي  دسػتشد  2003كطرؾ ت  عد تذػكضبجت  عػد  ػتـ  الرسسيةضعف  شاء مؤسدات الزب  االجتساعي  -ق
تبػ األلجزذ رؽ  ال  نغتـ السحت ر  الظتوؽا  كالعذتور   كالحز ا . كهيا رت ـاث الغركؼ السبلوس  الطتراؽ

 قل  السجررضؽ.

ري رسػػت ال شػػػ ؼاػػر اف تػػدهؾر األكضػػتع االقترػػتدي  يعػػد سػػلبت لؾهر ػػت فػػي تشػػتثانيببا: األسببباب االقترببادمة: 
  تلداتسػػػت  يقتػػػرف  االقترػػػتدي  األكضػػػتع تػػػدهؾر كتفػػػتقؼ الغػػػؾاهر اإللراراػػػ  كرشجػػػت العسباػػػت  اإلرهتراػػػ  إذ اف

 فػػي  ػػثطرى  دك ردرلػػ  تدػػجؼ التػػي الداتسػػت  تبػػػ القػػتوؼ، الداتسػػي الشغػػتـ التػػي يشتجججػػت الختطةػػ  االقترػػتدي 
 ك حقػد رػؽ ذلػػ  ػؽ يػتسخض كرػت يسبكػؾف  ال كالػييؽ يسبكػؾف  الػييؽ ك ػضؽ كاألغشاػتء الفقراء رضؽ الفجؾذ اتدتع
ا  ( .57-56: 2015دمحم،.)اإلرهتراػ  كالعسباػت  الجر س  نحؾ رشجؼ البعض تدفع قد السجتسع طبقت  رضؽ شرـا

فػػػػي  اإلرهػػػػت  عػػػػتهرظ تشػػػػتري كراء تقػػػػت التػػػػي االقترػػػػتدي  كالعؾارػػػػ  األسػػػػبت   عػػػػض  سؾرػػػػت يسكػػػػؽ حرػػػػر
 رجسؾ تضؽ رؽ العؾار  الخترلا  كالداطبا :

التػػػي يسكػػػؽ رػػػؽ طبللجػػػت رعرفػػػ  كتذػػػخاص عػػػتهرذ اإلرهػػػت    ػػػتلشغر لتعػػػدد السػػػداط العوامببب  الخارجيبببة:  -1
اقترتديت  ب  السدتؾى الخترلي، يسكؽ اإلشترذ إل  اف الجسعا  العتر  لؤلرؼ الستحدذ كتنػت قػد شػكبت لجشػ  



 هـ3221 -م 0303 ايلول 13( في 13) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

14 

 فػي االتػي:)تديت كقػد حػدد  رتخرر  لدراس  الدكافع كاألسبت  التي تقت كراء انتذتر عتهرذ اإلرهت  اقترػ
 (126 : سضد،

 السدػتسر ؽ كالعػداء الةزػ  رػؽ حتلػ  طبػق إلػ  يقػؾد اف يسكؽ لتور دكلي اقترتد  نغتـ كلؾد استسرار -د
 العتلؼ. شعؾ  رختبت رضؽ

  فع  عتهرذ التبعا . يشت  اف يسكؽ كالي  الؾطشا  الظلاعا  لبسؾارد األلشلي االستةبلؿ - 

 العتلسي. االقترتد  ب  الكلرى الدكؿ  ـاسش  -ج

ساتسػػت  الػػدكؿ الستقدرػػ  كالتشػػتفس كالرػػراع الػػي  تذػػجدظ الدػػتح  الداتسػػا  الدكلاػػ ، كعػػتهرذ التبعاػػ  التػػي  -د
دد  إل  رركز دستلض  رتعددذ الرتكت  د ستؿ إرهترا  تعلر  ؽ حتل  الرفض لبتبعا  كلبلستعستر كاالستةبلؿ 

  ب  السدتؾى الدكلي.

  لػر الػدكلضضؽ كاللشػػ الشقػد  ػشدكؽ   تألطص ك الدكلا ، ك الستلا  السؤسدت  قل  الستبع  رؽ الداتست  -ق
 لتبػػػ اللبػػداف السظبقػػ  قلػػ  رػػؽ رعضشػػ   ثتبػػتع ساتسػػت  كالسذػػركط االقترػػتد   تإل ػػبلح الستسثبػػ  ررارججسػػت

 كاتدػتع الذػراوا  القػدرذ كتػدهؾر الػدط  تؾز ع سؾء إل  ددى قد اللرار  لتبػ اللبداف هيظ تظلضق اللرار . إذ اف
 الدكؿ. تبػ في اإلرهت  ك الجر س  رعدال  ز تدذ إل  ددى رست البظتل ، كز تدذ التجساش ك الفقر رقع 

 :كتكسؽ في  عض األسبت  كالسذتش  الروادا  التي يفرزهت السجتسع كهيالعوام  الداخمية:  -2

 االقترػػتدي  األسػػبت  اهػػؼ رػػؽ البظتلػػ  تعػػد :والسعاهببدالبظالببة وخروصببا بظالببة الخببريجين مببن الجامعببات  -أ
  بػػ  غزػػ  رػػؽ لديػػر  سػػت العسػػ   ػػؽ العتطػػ  فػػتلفرد الجر سػػ ، ارتكػػت  نحػػؾ لبذػػبت  الدافعػػ  كااللتستعاػػ 
 فػػػي لبعسػػػ   ػػػتلحر رضةػػػ  يجػػػد ذهشػػػي، فػػػراغ رػػػؽ يعتناػػػر رػػػت ك لؤلغشاػػػتء التػػػرؼ حاػػػتذ رػػػؽ يػػػراظ  كرػػػت السجتسػػػع
 سػػ   فر ػػ  لديػػر لػػاس الػػي  السجتسػػع، فتلذػػت  تجشضػػد هػػؤالء ضػػد  سباػػ  يدػػج   حضػػ  اإلرهتراػػ  التشغاسػػت 
 الستظرف . االتجتهت  لسختبت سجبل هدفت يكؾف  يسكؽ اف

 األطضػرذ الدػشؾا  فػي العػراؽ فػي كااللتستعا  التي حديت االقترتدي  دد  التةضرا  انتذار العذوائيات: -ب
العػػراؽ،  رػػدف فػػي  عػػض الفقضػػرذ العذػػؾاوا  األحاػػتء انتذػػتر ك السديشػػ  إلػػ  الر ػػ  رػػؽ الججػػرذ حركػػ  ز ػػتدذ إلػػ 

كالدػػكؽ فػػي رشػػتطق ال تتػػؾفر فضجػػت ادنػػ  ردػػتؾ ت  السعاذػػ  كالخػػدرت  الزػػركر  ، رسػػت يؾلػػد لػػدى سػػتششضجت 
كطرؾ ت الذبت  القجر رؽ الؾضع االلتست ي الػي  هػؼ ؼاػر رسػت يكػؾف ذلػػ حػتفزا لبعزػجؼ إلػ  االنحػراؼ 

   دك إرهترا . دك ارتكت  د ستؿ إلرارا

تفببباق  مذبببكمة )البببوالءات الفرعيبببة( مقا ببب  ثقافبببة اإلنجببباز فبببي السجتسبببع العراقبببي وخاصبببة مبببا يتعمببب   -ج
. فثغبػ  الؾعػتوت التػػي يحرػ   بضجػت  عػض الذػبت  العراقػي تػتؼ رػؽ طػػبلؿ ببالتوعي  فبي القظبال الرسبسي
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دك دفػػع رشػؾذ. فزػػبل  ؽ،حرػػر التعضضشػػت  فػػي القظػػتع  السشػػتطقي السحدػؾ ا  دك الػػؾالء الظػػتوفي دك القلبػػي دك
العتـ  تالنتستء إل  األحزا  الداتسا  الستشفيذ كفقت لسلػدد السحت رػ  الداتسػا  كالظتوؽاػ  كالعرؾاػ . رسػت ددى 
إل  حج  التعضشت   ؽ  دد كلضر رؽ طر جي الجترعت  كالسعتهد. رست قد يػدفع  عػض الذػبت  إلػ  االنتقػتـ 

 في االحتجتج  ب  تبػ األكضتع السزر  . كاستعستؿ العشت 

، حضػػ  اتدػػست  تالنحاتز ػػ  لفةػػ  دكف دطػػرى، حضػػ  فذبب  سياسببات توزيببع الثببروة وتوزيعهببا بذببك  عببادل -د
احتكػػر  الدػػبظ  كرقر ضجػػت لبثػػركذ كالفعتلاػػت  االقترػػتدي ، كادى ذلػػػ إلػػ  اف يخدػػر السجتسػػع العراقػػي طلاعػػ  

بق  الؾسظ  في حكػؼ السبةػتذ، رسػت افقػد السجتسػع  ػستـ درتنػر كحفػز الترتض  الجرري لبسجتسع، كد بحت الظ
 سخم الجست ت  الستزررذ كرجد لخبق رؤر رؽ التؾتر يسكؽ اف تشفجر في د  لحغ . 

 يؾلػد الداتسػا  القػؾى  فدػتد اف شتلسذتر ع الؾهساػ ، الداتسا  القؾى  فدتد كالساست :والسالي اإلداري  الفداد -ق
 الشجػػ  ك الدػػب  رشجػػت  ديػػدذ  ػػؾرا اإلرهػػت  كقػػد يتخػػي العدكاناػػ  ك  ػػتلعشت شػػعؾر السحػػركرضؽ الشػػتس لػػدى

 اإلرهترا . العسبات  في تؾعت فدي ( كاالطتظتؼ)رقتر 

 الجست ػػػت  ك الستظػػػرؼ لبفكػػػر طرػػػب  رضةػػػت  كالتستعاػػػت اقترػػػتديت الستخبفػػػ  اللضةػػػت  تذػػػك  :التخمبببف -ك
 اقترػتدي  تشساػ  دحػداث  ػدـ ك السشتطق لبعض كإهستلجت لبدكل  االقترتدي  الداتست  رؽ كالشتتج  اإلرهترا ،
  عػػض  بػػ  تركضزهػػت فػػي العتدلػػ  غضػػر االقترػتدي  الداتسػػت  لجػػيظ نتػػتج هػػؾ التخبػػت كاف حؿاؿاػػ ، كالتستعاػ 
 ك ػػػضؽ كالفقػػػراء األغشاػػػتء رػػػضؽ تػػػدر جات تتدػػػع دطػػػرى، رسػػػت يػػػؤد  إلػػػ  طبػػػق فجػػػؾذ لسشػػػتطق إهستلجػػػت ك السشػػػتطق
 االلتست ي. كالغبؼ  تلتجساش تحس الدكتف رؽ شثضرذ ك تلشتاج  عجؾر فةت  الستعبسضؽ، كغضر الستعبسضؽ

 فتلتفكػػػ االقترػػتدي ، األكضػػتع تػػدهؾر كنتػػتج لضػػدذ ك االلتستعاػػ  األسػػبت  تعػػدثالثببا: األسببباب االجتساعيببة: 
 فػي إنجػت شسػت اإلرهترا . لبجست ت  االنتستء في دستسا  رتةضرا  تعد كالجر س ، كالعشت األسر   ك االلتست ي

 فػي العجػز اف القؾؿ يسكؽ ليا كالجر س . الفقر ك شتلتخبت االقترتدي  الغؾاهر كنتتو  كلضدذ هي نفدر الؾقت
  سبات  ك الثركذ تؾز ع سؾء  ؽ فزبل االلتستعا ، الظبقت  رضؽ الفجؾذ اتدتع دك األستسا  الحتلت  إشبتع
 ك  الحقػػػد تؾلػػػد التستعاػػػ  عػػػؾاهر اقترػػػتدي  شبجػػػت الداتسػػػا ، القػػػؾى   فدػػػتد السػػػرتبم السػػػتلي ك اإلدار   الفدػػػتد
ا   دك رتعػددذ طتوؽاػت دك قؾراػت قػد يتخػي إشػكتال درؾ ػت ك ػرا ت  شفػت تفجػر شسػت االلتستعاػ ، الفةت  رضؽ الكرـا

ساتسات، كفزػبل  سػت تقػدـ هشػتؾ  ػدد رػؽ األسػبت  االلتستعاػ  األطػرى قػد تػدفع الذػبت  إلػ  االنزػستـ إلػ  
 ست ت  اإلرهترا  كهي:الج

 كاطػػػتبلؿ دسػػػتلض  التشذػػػة  ،األسبببرية والستابعبببة الرقاببببة ضبببعف و االجتساعيبببة ضبببعف عسميبببة التشذببب ة -1
 فػػػي السؾازنػػػ   ػػػدـ دك اإلهسػػػتؿ دك شػػػتإلفراط فػػػي التػػػدلض  درشػػػتوجؼ اتجػػػتظ األرػػػؾ ؽ قلػػػ  رػػػؽ الستبعػػػ  االلتستعاػػػ 
  ػتلظبلؽ األسػر   الػركا م تفكػػ دك  تلدػفر دك  تلعسػ  درشػتوجؼ  ػؽ دك انذةتؿ األرؾ ؽ كالعقت  الثؾا  دستلض 

 األرشػػتء هػػؤالء شػػؾف  اإلرهتراػػ . لبجست ػػت  انتسػػتوجؼ فػػي تدػػجؼ دستسػػا  رتةضػػرا  السػػؾ ، كبجػػت دك االنفرػػتؿ دك
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 الذػبكت  تبػػ الػبعض رػع انجراؼ   سبا يدج  رت يحدث، كهيا رت لك  ردرك  غضر  سر   دطؾار في رتزالؾا
  .(33 :2006، الترتؾر   .)دك الستدي  العتطؽا  دك الشفدا  الحتلت  إشبتع ضةم تحت اإلرهترا 

 ترػ  تػؾفضر  2003: شك  انجاتر السؤسدػت  الداتسػا  فػي العػراؽ  عػد  ػتـ  عهور الجساعات الستظرفة -2
رضةػػ  رشتسػػب  داطباػػ  لغجػػؾر لست ػػت  إسػػبلرا  رتظرفػػ  رزقػػت الشدػػا  االلتسػػت ي لبسجتسػػع العراقػػي كا ػػب  
العراقػػي يقتػػ   بػػ  الجؾ ػػ  رػػدكف رعرفػػ  الدػػل . كلعلػػت دكؿ الجػػؾار دكرا سػػبلات فػػي تةييػػ  العشػػت  سػػت يشدػػجؼ 

اع القػؾى اإلقباساػ   ػثدكا   راؾاػ  كهػيا رػت كدهدافجت الذر رذ فػي العػراؽ. رسػت لعػ  العػراؽ سػتح  رفتؾحػ  لرػر 
: 2012.)الؿادػػي، يذػػضر إلػػ  تقػػديؼ االنتسػػتءا  كالجؾ ػػت  الفرعاػػ  كاإلقباساػػ   بػػ  االنتسػػتء كالجؾ ػػت  الؾطشا 

139) 

. لقد كتف رؽ رضؽ دهداؼ الحر  كاالحتبلؿ هؾ تػدرضر ؾػاؼ كتقتلضػد كدطػبلؽ فقدان الثقة بالسجتسع والدولة -3
اف دكؿ هػػيظ الؿػػاؼ التػػي اهتػػز  هػػي ز ز ػػ  يقػػ  السػػؾاطؽ  سجتسعػػر كدكلتػػر. فػػتلفرد العراقػػي  قػػي.السجتسػػع العرا

الضؾـ يحس  في ذهشر  ؾرذ كؾنجت  ؽ رجتسعر انر رجتسع ضعا  كهش يعتني رؽ انحبلؿ في كتفػ  األرشاػ  
نػر رجتسػع رفكػػ ال االلتستعا  كالداتسا  كالثقتؼا  كاالقترتدي . كدضح  العراقي الضػؾـ يشغػر إلػ  رجتسعػر ا

 يسبػػػػ ديػػػ  اطػػػر تعلػػػر  ػػػؽ تظبعتتػػػر كطسؾحتتػػػر السدػػػتقلبا  فػػػي الحاػػػتذ. رجتسػػػع يشتذػػػر ؼاػػػر الفدػػػتد السػػػتلي ك
فتلحكؾرػػت  التػػي لػػتء   عػػد االحػػتبلؿ قػػد فذػػبت فػػي  ، كرجتسػػع رقدػػؼ كالوػػر طتوؽاػػت ك رؾاػػت كقؾراػػت.اإلدار  

   حكػؼ القػتنؾف الشز ػر كالعػتدؿ كتػؾفضر الخػدرت .ضستف الحد األدنػ  رػؽ األرػؽ اإلندػتني لبفػرد العراقػي كإقترػ
إلػػ  سػػبؾكات  كرسترسػػت  تػػؤير سػػببت فػػي الشغػػتـ االلتسػػت ي  هػػيظ الرػػؾر الدػػبلا  قػػد تقػػؾد  عػػض السػػؾاطشضؽ

شغؾاهر العشػت كاإلرهػت  كقػد يرػ  الحػتؿ إلػ  فبتػتف درشػ  كالتسػت ي طظضػر لبةتيػ  إذا لػؼ تتخػي اإللػراءا  
  (83 :2018 الفبلحي،)ت السظركح .البلزر  لسعتلج  تبػ القزتي

. نتاج  ضعت الثقػ  رػضؽ دطػراؼ العسباػ  الداتسػا  استدهال عشرر التخوين  ين ف ات السجتسع العراقي -4
 بػػ  الدػػتح  العراؾاػػ  دد  إلػػ  تػػثـز الؾضػػع العػػتـ فػػي السجتسػػع. هػػيا األرػػر شػػجع  بػػ  استدػػجتؿ  شرػػر 

كطؾاوت كدحزا  ساتسا ، كا تسػتد رلػدد )رػؽ لػاس رعػي فجػؾ التخؾ ؽ رضؽ فةت  السجتسع رؽ دفراد كلست ت  
ضد  )طتوؽ( كهيا السلػدد سػتهؼ فػي انتذػتر عػتهرذ العشػت فػي السجتسػع العراقػي. كقػد اسػتة  هػيا السلػدد رػؽ 
 .)قلػػ  الجست ػػت  اإلرهتراػػ   ترتكػػت  لػػراوؼ قتػػ  لؤلشػػخت   تسػػؼ الػػديؽ دك العقضػػدذ دك حتػػ  اطػػتبلؼ الػػرد 

  (.87 :2018 الفبلحي،

 إلػػ  ددى الجػػؾع، ك الفقػػر يػػؼ البظتلػػ  رعػػدال  ارتفػػتع اف الذببوارل: أطفببال عبباهرة التدببول وتفبباق  عبباهرة -5
 ك  ػاة  رشغسػ  كاتخي  رقبق لست ي  ذك  ك ستل  األطفتؿ السبكرذ حض  انتذر  التدؾؿ عتهرتي انتذتر
رتشؾ ػ ،   ثسػتلض  ك السشظقػ  تبػػ دك الذػترع هػيا فػي التدػؾؿ  عسباػ   كتربجػت  ػتوبل  ؾاػتـ طبلؿ رؽ داوسا ،

 نغػتـ تػؾفر حضػ  رؽ العس   ؽ كالعتطب  الفقضرذ لبفةت   تدل  ك شتؼا  ضستنت  كلؾد  دـ ك رى البتح  اف
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 هػيظ اسػتسرار اف الذػبت ، طرؾ ػت ك العسػ   ػؽ العتطبضؽ لسعاذ  إندتنا  حدكدا يؾفر االلتستعا  الحستي 
 العشت. كرسترس  االنحراؼ إل  األفراد رؽ هؤالء  عض تدفع قد كرعتنتذ حررتف رؽ يرافقجت كرت الحتال 

 يقتػػر يفقػػد الفػػرد ،البب ي مسببارس مببن قببب  بعببض اطببراف العسميببة الدياسببية الدياسببي والتهسببيش القسببع -6
 تلسغبؾراػػ  كقبػػ  االهتسػػتـ  السجتسػػع ركؾنػػت   عػػض كشػػعؾر األحػػؾاؿ كتحدػػؽ اإل ػػبلح فػػي كاألرػػ   تلدكلػػ 

االنتستء إل  الجؾ ت  القؾرا  كالؾطشاػ  إلػ   رؽ كاالندحت  رشغرهؼ كساتدتجت لصذر ضتجت الدكل  كالكلت كفقداف
 الجؾ ت  الفرعا .

 الحر ػػت  ك األندػػتف حقػػؾؽ  كانتجػػتؾ الديسقراطاػػ  الحؿاؿاػػ  كلػػؾد ك ػػدـ لمببوطن باالنتسبباء الذببعور ضببعف -7
 اإلرهت .ذ عتهر  تشتري في دستسار رتةضرا  شبجت الذخرا 

رؽ األهداؼ الروادا  لئلرهت  هؾ ز ز   استقرار الدكل  كالسجتسع كالشض  رؽ ارشجسػت رابعا: األسباب األمشية: 
كسػػبلرتجست رعػػت، لخبػػق حتلػػ  رػػؽ  ػػدـ األرػػتف كاالسػػتقرار. ك لػػدك رػػؽ طػػبلؿ دراسػػ  عػػتهرذ اإلرهػػت  اف هشػػتؾ 

 رذ اإلرهت  كرؽ دهسجت: دسبت  درشا  تدتهؼ في تؾساع الخب  األرشي في السجتسع كتؾساع عته

، فسكتفحػ  اإلرهػت  تتظبػ  حدػت توقبع العسب  اإلرهبا ي نعدم كفاءة األجهزة األمشيبة لمدولبة وقبدرتها عمب -1
 ارشات يتسضز  تلسقدرذ    تؾقع الحدث قل  كقؾ ر كذلػ  ؽ طر ق لسع السعبؾرت  كتحبضبجت.

الفدػػتد كالرشػػؾذ رػػضؽ  عػػض د زػػتءهت، رسػػت  : نتاجػػ  انتذػػتر حػػتال عببدم ثقببة السببواطشين ببباألجهزة األمشيببة-2
 تدل  في اطبلؽ سراح كثضر رؽ اإلرهترضؽ.  

تؾقع العراقضؾف في ع  الديسقراطاػ  كحقػؾؽ اإلندػتف كالتعدديػ  السؾ ػؾدذ التػي لػتء رجػت  عدكرة السجتسع: -3
االحتبلؿ، اف تتدؼ حاتتجؼ  تأللف  كاالحتػراـ كساعاذػؾف حاػتذ ردناػ  سػعضدذ يدػؾدهت القػتنؾف. إال اف رػت حػدث 

راد إلػ  دنسػتط تتدػؼ العدػكرذ( كتحؾلػت األنسػتط الدػبؾكا  لؤلفػ إلػ  الؾلػؾد )يقتفػ  فقػد  ػتد  شتف  كس ذلػ.
 .)األرػػر الػػي  دضػػر الشدػػا  االلتسػػت ي العراقػػي كشػػجع  بػػ  يقتفػػ  العشػػت كاإلرهػػت  . ػػتلقؾذ كدنكػػتر األطػػر

 (86: 2018الفبلحي، 

 الديشية: خامدا: األسباب

 الججػػ  إلػػ  يعػػؾد كذلػػػ ،مختمفببة تيببارات  ببين حببادة تفرريببةلا اقدببام مببن اليببوم اإلسببالمي العببال ة معانببا -1
 الرحاح . الديؽ رتعتلاؼ التسدػ  ؽ البعد ك اك الفجؼ الختطئ لبديؽ كربتدور كدحكترر، تلديؽ 

 التػي  تألفكػتر الفػراغ هػيا لذػة  لبجست ػت  الستظرفػ  الفر ػ  يعظػي :البعض معيذه ال ي الديشي الفراغ -2
  كرشتقذػ الستظرفػ  األفكػتر لكػ  الػديؽ  بستء قل  رؽ السفتؾح الحؾار غات  اف شست يعتشقؾنجت، ك لجت يركلؾف 
 الذبت . لدى الستظرؼ الفكر يرس الي   الرد  تظرؼ إل  تؤد  التي الجؾان 
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 الؾقػت فػي ،والعبداء األخبر كراهيبة األ شباء نفبوس في ترسخ بانها اإلسالمية الثقافة الغربي اإلعالم اتهام-3
 ك رتظرفػؾف، إرهػترضؾف ك  ػتنجؼ السدػبسضؽ إلػ  الةػر  نغػرذ  بػ  الزؾء تدبام السؤسدت  تبػ تتجته  الي 
 العقضدذ. ك الديؽ  ؽ لسدافع رؾقعت اتختذ ك الةبؾ ك التذدد إل  الذبت   عض السجحت الحكؼ هيا يدفع قد

 الخاتسة:

 دسػػبت  رجسؾ ػػ  هشػػتؾ كإنسػػت العػػراؽ، فػػي كاإلرهػػت  لبعشػػت رعػػضؽ سػػل  تحديػػد  ػػعؾ    سػػلق رسػػت يتزػػ 
 العشػت لشذػؾء الداتسػا  األسبت  تجدد  الداتسي: الجتن  في كديشا ، كدرشا  كالتستعا  كاقترتدي  ساتسا 
 الدكلي السجتسع رجت رر التي الخترلا  تسثبت  تألكضتع فتألسبت  كداطبا ، طترلا  رجسؾ تضؽ في كاإلرهت 
  بػ  كالػدكؿ األفػراد  عػض سػبؾكات  شػتف لجػت تػثيضر  بػ  دفكػتر ك ؾػاؼ رػؽ رتبلحق  تةضرا  رؽ  بار كرتطرا
 تبػػػ كارػػرز اإلرهػػت ، رشجػػت ك الػػدكلي السجتسػػع  بػػ  الجديػػدذ الغػػؾاهر  عػػض عجػػؾر إلػػ  ددى رسػػت سػػؾاء، حػػد

 ك اإلرهػت  عػتهرظ تكػر س فػي األرر كاػ  الستحدذ الؾاليت  تشتججت التي السزدكل  األسبت : العؾلس ، كالسعتيضر
 الداتسػا  األسػبت  التقبضديػ . درػت لبحػر  شلػدي  اإلرهت  كاستخداـ العتلؼ، رؽ شثضرذ رشتطق  ب  نفؾذهت  دم

 كتػدني الحؿاؿاػ ، الديسقراطاػ الحاػتذ  كفقػداف اسػتقرارهت، ك دـ الداتسا  السؤسد  ضعت في فتسثبت الداطبا :
 رؤسدػػػت  السؾحػػػد، كضػػعت رشػػػتء الػػؾطشي اللرنػػػتر  غاػػػت  ك كطت ػػػ  الذػػبت ، الداتسػػا  السذػػػترك  ردػػتؾى 
 الرسسا . الزبم

 العؾارػ  تسثبػت ك الداطباػ ، ك رشجػت الخترلاػ  العؾارػ  ك األسػبت   عػض فجشػتؾ االقترػتد : الجتنػ  في درت
 العػتلسي، االقترػتد  بػ  الكلػرى  الػدكؿ ـاسش  في اإلرهت  عتهرذ تشتري كراء تقت التي الخترلا  االقترتدي 
 ك الدكلاػػ  الستلاػػ  السؤسدػػت  قلػػ  رػػؽ الستبعػػ  كالؾطشاػػ ، كالداتسػػت  الظلاعاػػ  لبسػػؾارد األلشلػػي كاالسػػتةبلؿ
 ك االقترػػػتد   تإل ػػػبلح يدػػػس  رػػػت فػػػي الستسثبػػػ  ررارججسػػػت  لػػػر الػػػدكلضضؽ الشقػػػد كاللشػػػػ  ػػػشدكؽ   ػػػتألطص
 سػؾء إلػ  الداتسػت  تبػػ كرػت دلػت إلاػر اللػرار  لتبػػ السظبق  اللبداف قل  رؽ رعضش  ساتست   تتبتع السذركط
 فػػي: فتسثبػػت الداطباػػ  االقترػػتدي  العؾارػػ  درػػتالبظتلػػ .  كز ػػتدذ التجسػػاش ك الفقػػر رقعػػ  كاتدػػتع الػػدط  تؾز ػػع
العذػػؾاوات   كانتذػػتر كالسعتهػػد، الجترعػػت  طرؾ ػػت رػػضؽ الذػػبت  طر جػػي العسػػ   ػػؽ العػػتطبضؽ د ػػداد ارتفػػتع

 الؾالءا  السدف، كتفتقؼ رذكب  عجؾر اتجتهت   عض في السديش  إل  الر   رؽ الججرذ نتاج  كاألحاتء الفقضرذ
 .الداتسا  الستشفيذ األحزا  إل   تالنتستء حررهت ك الرسسا  الدكل  دكاور في التؾعا  في الفرعا 

 الجست ػػت  إلػػ  الذػػبت   عػػض تػػدفع قػػد األسػػبت  رػػؽ  ػػدد هشػػتؾ اف اتزػػ  االلتسػػت ي: الجتنػػ  فػػي درػػت   
 كعجػػػؾر االلتستعاػػػ  كضػػػعت  سباػػػ  الرقت ػػػ  كالستت عػػػ  األسػػػر  ، التشذػػػة  كاهسجػػػت، ضػػػعت  سباػػػ  اإلرهتراػػػ 
 العراقي، السجتسع فةت  رضؽ التخؾ ؽ الدكل ، كاستدجتؿ  شرر ك  تلسجتسع الثق  كفقداف الستظرف ، الجست ت 
  ستلػػػ  ك شتلتدػػػؾؿ الداتسػػا ، ك ػػػركز عػػػؾاهر التستعاػػ  اقترػػػتدي  العسباػػػ  اطػػػراؼ رػػضؽ الثقػػػ  ضػػػعت نتاجػػ 

 لبؾطؽ. االنتستء ك  تلسؾاطش  الذعؾر كضعت األطفتؿ،



 هـ3221 -م 0303 ايلول 13( في 13) عدد مجلة نسق                                                              

 
 

19 

رػركز  ك السجتسػع فػي األرشػي الخبػ  تؾسع في ستهست درشا  دسبت  هشتؾ دتز  فقد األرشي: الجتن  في درت
يقػػ   عػػض  ك ػػدـ اإلرهػػتري، تؾقػػع العسػػ   بػػ  قػػدرتجت ك لبدكلػػ  األرشاػػ  األلجػػزذ شفػػتءذ  ػػدـ رشجػػت، اإلرهػػت 
 السجتسع. ك دكرذ األرشا ،  تأللجزذ السؾاطشضؽ

 الفكر   االنقدترت  رؽ الضؾـ اإلسبلري العتلؼ  سعتنتذ تسثبت بت األس  عض فجشتؾ درت في الجتن  الديشي:   
  ػؽ إتجػػتـ اإل ػبلـ الةر ػػي فزػػبل الػبعض، يعاذػػر الػي  الػػديشي السختبفػػ ، كالفػراغ الديشاػ  التاػػترا  رػضؽ الحػتدذ
ا  األرشتء نفؾس في ترس   تنجت اإلسبلرا  الثقتف   تدػت د ك سػت د   ؾارػ  تقػدـ رػت شػ  كالعػداء. األطػر شرـا
االنتقػتـ  إلػ  الذػبت   عػض كقػد تػدفع التػؾتر رػؽ رػؤر لخبػق كرجػد  الستزػررذ الجست ػت  تحفضز سخم  ب 

كالسعشؾ ػػ . كدف  الستديػػ  حتلػػتتجؼ إلشػػبتع اإلرهتراػػ  الجست ػػت  دحزػػتف فػػي االرتسػػتء دك العشػػت إلػػ  كالبجػػؾء
الحؿاؿا  التي تؾلد العشت  تبػ األسبت كإنست ردراس    بلج تبػ األسبت  لؽ يتحقق  تلعسبات  العدكر   فقم،

 كاقتراح افز  الدل  لسعتلجتجت. كاإلرهت 
 

 التوصيات

 العشػػت عػػتهرذ رػػؽ الحػػد الػػ  رػػؽ اال تبػػتر رشغػػر دطػػيهت يشبةػػي تؾ ػػات   ػػدذ هشػػتؾ اف البتحثػػتف يػػرى       
 السجتسع كهي: في كاإلرهت 

 طػت ،  ذػك  العراقػي ك  ػتـ  ذك  العر ي  تلسشت في إنجتوجت ال يسكؽ كاإلرهت  العشت عتهرذ اف إنجتء -1
 القػػرار، كتذػػتركر السػػؾاطؽ تحتػػـر التػػي الدسػػتؾر   السؤسدػػت   بػػ  تركػػز التػػي الديسقراطاػػ  اللػػداو   ؿاػػتـ إال

 ال  رؽ كذلػ الذعلا ، الرقت   كرسترس  االنتخت ت  كنزاه  الدبظ ، كتداكؿ الداتسي، لبتعلضر الفر   كإتتح 
 الكتػ  كاتفػتؽ الداتسػي االسػتقرار  إشػت   إال ذلػػ يػتؼ ال ك األفػراد،  عػض رشػر يعتني الي  كالقجر الغبؼ رفع

 رؾحد. طشي ك ررنتر   ب  الداتسا 

 الحاتذ. لؾان  لساع في السؾاطؽ حاتذ تسس التي القرارا  لساع اتختذ في لبذبت  الداتسا  السذترك  -2

 الفػػػرد  السدػػػتؾ ضؽ  بػػػ  الغبػػػؼ ذلػػػػ رػػػؽ طػػػبلؿ رشػػػع ك ردػػػتؾى، ادنػػػ  إلػػػ  التظػػػرؼ رثضػػػرا  تخؽػػػاض -3
 الفدتد. كرحتر   االلتست ي التكتف  قؾا د كإرستء كااللتست ي

 كاقترػػتديت التستعاػػت رجػػت السػػدف، كالشجػػؾه  عػػض فػػي العذػػؾاوا  كالستخبفػػ  السشػػتطق رذػػكبل  رعتلجػػ  -4
إهسػػتؿ كتجتهػػ  الدكلػػ  لجػػؼ، ك تلتػػتلي السشػػتطق  ثنجػػت ال تعػػتني رػػؽ  هػػيظ درشػػتء شػػراو  إحدػػتس رجػػدؼ كطػػدرات

 اإلرهت . رؾالجر في اإليجترا  رذتركتجؼ سضشعكس  ب 
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  بػ  التثشضػد ك السعتهػد، ك الجترعػت  لبعػتطبضؽ الذػبت  كطرؾ ػت طر جػي  سػ  فر  رتؾفضر االهتستـ -5
 الفر ػػ  تفؾ ػػت  تلتػػتلي ك ررػػتدرظ،  ػػؽ الشغػػر  ةػػض السػػتؿ لسػػع فكػػرذ كنلػػي السذػػركع كالكدػػ  العسػػ  ؾاسػػ 

  تلستؿ. كإغراوجؼ الذبت  هؤالء شد  رؽ اإلرهترا  لبسشغست 

 هػيا ك الدكلػ ، رؤسدػت  فػي السشتذػر كالسػتلي اإلدار   الفدػتد عػتهرذ رػؽ لبحػد  ترر  رقترا  دلا  ا تستد -6
 السجتسع. في العشت كاإلرهت  الجتر   رؽ د ستؿ يحد اف شثنر رؽ

 القتنؾف  قؾا د ك العدال  كإشت   ردتؾ تتر رؽ تحد دك الفقر  ب  تقزي لبتشسا  رتؾازن  ساتست  تجتج اف -7
 دطرى. نتحا  رؽ الحكؾرت  رضؽ ك ك ضشجؼ الشتس رؽ نتحا ، رضؽ العبلقت  في

 كتحدػػضؽ لببظتلػ  الحبػؾؿ إيجػتد ك العػاش عػركؼ تحدػضؽ  بػػ  العسػ  رػؽ دلػ  تجؽاػ  رشػت ع اإلرهػت ، -8
 االلتستعا . السدت دا 

 اإلسػبلرا  التاػترا  الر تيػ  طػ  رػؽ السدػتشضرذ الؾسػظا  رفجػؾـ كإشػت   الػديشي التظػرؼ لسذػكب  الترد  -9
اإلرهػت .  ك لبعشػت الفكر ػ  اللضةػ  تذػك  التػي كدفكػتر التكفضػر كالتعرػ  كالةبػؾ السعتدل ، كرشتهزػ  التظػرؼ

 الداتسػا  التعدديػ  ك الداتسػا  السذػترك  ك القػتنؾف  ردكل  ك الرشضد  تلحكؼ االلتزاـ تفره كالؾسظا  السدتشضرذ
 تسترػت تتفػق التػي العباػت اإلندػتنا  الؿػاؼ ككتفػ  العترػ   ػتلحقؾؽ  كاال تػراؼ كالذػفتؼا  السدػتءل   سبتدم كااللتزاـ
 الحقػػػؾؽ  فػػػي كالسدػػػتكاذ  العػػػدؿ ك التدػػػتر  يقتفػػػ  ك سجػػػد العشرػػػر   يشلػػػي الػػػي  اإلسػػػبلري الػػػديؽ ربػػػتدم رػػػع

 كالؾالبت .

 ك خت ػ  اإلسبلري، لبديؽ كالسذرق  السزضة  الجؾان   ب  التركضز  ؾرهت  ذت  اإل بلـ كستو   ب  -10
 إلػػ  رركلؾهػػت يدػػع  التػػي السةبؾطػػ  كاألفكػػتر السفػػتـاؼ كترػػحا  كغضرهػػت، كالتكتفػػ   كالسحبػػ  الدػػبلـ ربػػتدم
ا . التظرؼ ديؽ انر  ب  اإلسبلـ تقديؼ  كالكرـا
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