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خ اٌّٛصّمخ فٟ ا٢داة ّخ رؼٕٝ ثٕشش اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّ  ِغٍخ ِؾىّ 

 خخ ٚاٌٍغبد األعٕج١  شث١  ؼخ ثبٌٍغخ ا١ٌ  ٔغبٔٚاٌؼٍَٛ الِ 
 2023َ اراس ٘ـ /1444 - 10/03/2023 / خّغْٛاٌٚ اٌضبٌضخٕخ: اٌغ  اٌزغؼْٛ      ٚ اٌضبٟٔاٌؼذد 
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 اآلداب/ جاؿعة املوصل/ اؾعراقؽؾقة  )اؾؾغة اؾعربقة(     ذقلان ادقب رؿضاناؾدؽمور  املساعد اأُلدماذ :رقرــاؾمح ؿدقر

 :عضاء فقكة اؾمحرقر َأ

 /اؾعراقاملوصلؽؾقة اآلداب/جاؿعة  ( عؾم االجمؿاع)                   حارث حازم َأقوباأُلدماذ اؾدؽمور 
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 ردن/اأُلؽؾقة اآلداب/جاؿعة اؾزقموـة (اؾؾغة اؾعربقة)           اأُلدماذ اؾدؽمور عالء اؾدقن َأمحد اؾغراقلة

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة بابل/اؾعراق (اؾمارقخ)                      اأُلدماذ اؾدؽمور ؼقس حامت فاـي

 جاؿعة رقلة/ اؾسعودقةؽؾقة اؾعؾوم واآلداب/ (اؾمارقخ)                ؿصطػى عؾي اؾدوقداراأُلدماذ اؾدؽمور 

 ؽؾقة اآلداب/جاؿعة عني مشس/ؿصر( اإلعالم)                اأُلدماذ اؾدؽمورة دوزان قودف َأمحد

 ؽؾقة اؾرتبقة/جاؿعة حاجت تله/ ترؽقا( وآدابفا اؾرتؽقةاؾؾغة )            ؽول جؾب أوغؾواأُلدماذ اؾدؽمورة عائشة 

 ؽؾقة اآلداب/جاؿعة اإلدؽـدرّقة (املعؾوؿات واملؽملات)       اأُلدماذ اؾدؽمورة غادة علداملـعم حمؿد ؿودى
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 ئداسح اٌّزبثؼــخ   –            ١ٓ     ِزشعُ.ٔغالء أَؽّذ ؽغ                 

 

  



 قواعد تعليمات النشر
 ش اٌزغغ١ً فٟ ِٕظخ اٌّغٍخ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ: ػٍٝ اٌجبؽش اٌشاغت ثبٌٕش  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

ٗ ِفبد٘ب أٔ   سعبٌخ ثؼذ اٌزغغ١ً عزُشعً إٌّظخ ئٌِٝ ثش٠ذ اٌجبؽش اٌزٞ عغً ف١ٗ -2

، ٚع١غذ وٍّخ اٌّشٚس اٌخبطخ ثٗ ١ٌغزؼٍّٙب فٟ اٌذخٛي ئٌِٝ اٌّغٍخ ثىزبثخ ٙبً ف١عغ  

 اٌجش٠ذ الٌىزشٟٚٔ اٌزٞ اعزؼٍّٗ ِغ وٍّخ اٌّشٚس اٌزٟ ٚطٍذ ئ١ٌِٗ ػٍٝ اٌشاثؾ ا٢رٟ:

 m/contacts?_action=loginhttps://radab.mosuljournals.co  . 

عزّٕؼ إٌّظخ )اٌّٛلغ( طفخ اٌجبؽش ٌّٓ لبَ ثبٌزغغ١ً؛ ١ٌغزط١غ ثٙزٖ اٌظفخ  -3

ئِدخبي ثؾضٗ ثّغّٛػخ ِٓ اٌخطٛاد رجذأ ثًّء ث١بٔبد رزؼٍ ك ثٗ ٚثجؾضٗ ٠ّٚىٕٗ 

الع ػ١ٍٙب ػٕذ رؾ١ًّ ثؾضٗ .   االّؽِ

ٌّغٍخ، ٚػٍٝ إٌؾٛ ٠غت ط١بغخ اٌجؾش ػٍٝ ٚفك رؼ١ٍّبد اٌطجبػخ ٌٍٕشش فٟ ا -4

 ا٢رٟ :  

  اٌّزٓ: 16رىْٛ اٌطجبػخ اٌم١بع١خ ػٍٝ ٚفك إٌّظِٛخ ا٢ر١خ: )اٌؼٕٛاْ: ثؾشف /

(، ٠ٚىْٛ ػذد اٌغطٛس  فٟ اٌظفؾخ اٌٛاؽذح: 11/ اٌٙٛاِش: ثؾشف 14ثؾشف 

( عطًشا، ٚؽ١ٓ رض٠ذ ػذد اٌظفؾبد فٟ اٌطجؼخ األَخ١شح ػٕذ إٌشش داخً اٌّغٍخ 27)

ٍجؾٛس اٌخب١ٌخ ِٓ اٌّظٛساد ٚاٌخشائؾ ٚاٌغذاٚي ٚأػّبي ( طفؾخ 25ٌػٍٝ )

( طفؾخ ٌٍجؾٛس اٌّزؼّٕخ ٌألَش١بء اٌّشبس 30اٌزشعّخ، ٚرؾم١ك إٌظٛص، ٚ )

 ئ١ٌِٙب ٠ذفغ اٌجبؽش أعٛس اٌظفؾبد اٌضائذح فٛق ؽّذ ِب رُوش آٔفًب . 

  ف ثبٌّظذس ٚاٌّشعغ فٟ ِغشد ب ٌىً طفؾخ، ٠ُٚؼش  ًِ رُشر ت اٌٙٛاِش أَسلب

اِش ٌذٜ ٚٚسد روشٖ أٚي ِشح، ٠ٍٚغٝ صجذ )اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ( اوزفبًء اٌٙٛ

، فٟ ؽبٌخ رىشاس الزجبط اٌّظذس ٠زوش )ِظذس ثبٌزؼش٠ف فٟ ِٛػغ اٌزوش األٚي 

 . عبثك(

  ؾبٔٗ ٌٍٕشش ثؼذ رذل١ك سطبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ، ٚرأو١ذ ٠ُؾبي اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش٠ٓ ٠شّشِ

ُ(  –اخزٍف اٌخج١شاْ ئْ  –عالِزٗ ِٓ إٌمً غ١ش اٌّششٚع، ٠ُٚؾبي  ؾّىِ ُِ ئٌٝ )

ٌٍفؾض األَخ١ش، ٚرشع١ؼ عٙخ اٌمجٛي أَٚ اٌشفغ، فؼاًل ػٓ ئِؽبٌخ اٌجؾش ئٌِٝ خج١ش 

االعزالي اٌؼٍّٟ ١ٌؾذد ٔغجخ االعزالي ِٓ اٌّظبدس اِلٌىزش١ٔٚ خ ٠ُٚمجً اٌجؾش ئرا ٌُ 

 % . 20رزغبٚص ٔغجخ اعزالٌٗ 

 ٌّؼٍِٛبد ا٢ر١خ ػٓ اٌجؾش، ٟٚ٘ :٠غت أَْ ٠ٍزضَ اٌجبؽش )اٌّإٌِّف( ثزٛف١ش ا -5

  ْٚاٌجؾش اٌّشعً ٌٍزم١١ُ ئٌِٝ اٌّغٍخ اعُ اٌجبؽش، أَٞ: ٠شعً ثذ ُّ ٠غت أَْ ال ٠ؼ

 اعُ .

  )٠غت رضج١ذ ػٕٛاْ ٚاػؼ ٚوبًِ ٌٍجبؽش )اٌمغُ/ اٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙذ/ اٌغبِؼخ

ٚاٌجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ػٍٝ ِزٓ اٌجؾش ِّٙب وبٔذ ٌغخ اٌجؾش 

ٌّىزٛة ثٙب ِغ ئِػطبء ػٕٛاْ ِخزظش ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ أ٠ًؼب: اٌؼشث١خ ٚاِلٔى١ٍض٠خ ا

ُّ أَثشص ِب فٟ اٌؼٕٛاْ ِٓ ِشرىضاد ػ١ٍّخ .   ٠ؼ

  ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش ط١بغخ ِغزخٍظ١ٓ ػ١١ٍّٓ ٌٍجؾش ثبٌٍغز١ٓ: اٌؼشث١خ

ْ ػٓ ) بد ، ٚرضج١ذ وٍّ(350ٚال ٠ض٠ذاْ ػٓ ) وٍّخ (150ٚاِلٔى١ٍض٠خ، ال ٠مال 

٠غٍت  (5)ٚال رض٠ذ ػٓ  ،( وٍّبد3)ٔى١ٍض٠خ الرمً ػٓ اٌؼشث١خ ٚال :فزبؽ١خ ثبٌٍغز١ِٓ

ٓ  اٌزّب٠ض فٟ اٌجؾش.  ػ١ٍٙ
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٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ اٌششٚؽ اٌؼ١ٍّخ ا٢ر١خ فٟ وزبثخ ثؾضٗ، فٟٙ األَعبط  -6

ب اٌششٚؽ  اٌؼ١ٍّ خ ف  ِ ىّب ٘ٛ فٟ اٌزم١١ُ، ٚثخالف رٌه ع١ُشّد ثؾضٗ ؛ لوّبي اٌفٛاد، أَ

 ِج١ّٓ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ : 

  :٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌّشىٍخ اٌجؾش فٟ فمشح خبطخ ػٕٛأٙب

 )ِشىٍخ اٌجؾش( أَٚ )ئِشىب١ٌ خ اٌجؾش( .

  ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش ط١بغخ أَعئٍخ ثؾض١ خ أَٚ فشػ١ بد رؼجِّش ػٓ ِشىٍخ اٌجؾش

 فٟ ِزٓ اٌجؾش .٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب ٚؽٍِّٙب أَٚ دؽؼٙب ػ١ًٍّّب 

  د ٠ؼًّ اٌجبؽش ػٍٝ رؾذ٠ذ أ١َّ٘خ ثؾضٗ ٚأَ٘ذافٗ اٌزٟ ٠غؼٝ ئٌِٝ رؾم١مٙب، ٚأَْ ٠ؾّذِ

 اٌغشع ِٓ رطج١مٙب.

  ٗ٠غت أَْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رؾذ٠ذ ٚاػؼ ٌؾذٚد اٌجؾش ِٚغزّؼٗ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ دساعز

 اٌجبؽش فٟ ثؾضٗ .

  ،ٗ٠غت أَْ ٠شاػٟ اٌجبؽش اخز١بس إٌّٙظ اٌظؾ١ؼ اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ِٛػٛع ثؾض

وّب ٠غت أَْ ٠شاػٟ أَدٚاد عّغ اٌج١بٔبد اٌزٟ رزٕبعت ِغ ثؾضٗ ِٚغ إٌّٙظ اٌّز جغ 

 ف١ٗ .

  ٖ٠غت ِشاػبح رظ١ُّ اٌجؾش ٚأُعٍٛة ئِخشاعٗ إٌٙبئٟ ٚاٌزغٍغً إٌّطمٟ ألَفىبس

 ٚفمشارٗ.

 اػٟ اخز١بس ِظبدس اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌجؾش، ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ش

ٚاخز١بس ِب ٠زٕبعت ِغ ثؾضٗ ِشاػ١ًب اٌؾذاصخ ف١ٙب، ٚاٌذلخ فٟ رغغ١ً االلزجبعبد 

 ٚاٌج١بٔبد اٌجج١ٍٛغشاف١خ اٌخبطخ ثٙزٖ اٌّظبدس .

  ِٓ ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠شاػٟ رذ٠ٚٓ إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً ئ١ٌٙب ، ٚاٌزأوُّذ

خ رشاثطٙب ِغ األَعئٍخ اٌجؾض١خ أَٚ اٌفشػ١بد اٌزٟ ٚػؼٙب اٌجبؽش ِٛػٛػبرٙب ٚٔغج

 ٌٗ فٟ ِزٓ ثؾضٗ .  

َُ ػٍٝ اٌجؾش ع١ىْٛ ػٍٝ ٚفك اعزّبسح  -7 ْ  اٌُؾْى ٠غت ػٍٝ اٌجبؽش أَْ ٠ذسن أَ

ُ ٚػٍٝ أَعبعٙب ٠ُؾى ُ اٌجؾش  ؾّىِ ُّ ُّ اٌزفبط١ً اٌٛاسدح آٔفًب، صُ رُشعً ئٌِٝ اٌ رؾى١ُ رؼ

مشارٗ ٚػٍٝ ٚفك ِب رمشسٖ رٍه األَٚصاْ ٠ُمجً اٌجؾش أَٚ ٠شفغ، ٠ُٚؼطٝ أَٚصأًب ٌف

 ف١غت ػٍٝ اٌجبؽش ِشاػبح رٌه فٟ ئِػذاد ثؾضٗ ٚاٌؼٕب٠خ ثٗ .

 ر٠ٕٛٗ: 
رؼجِّش ع١ّغ األَفىبس ٚا٢ساء اٌٛاسدح فٟ ِزْٛ اٌجؾٛس إٌّشٛسح فٟ ِغٍزٕب             

 رؼجِّش ثبٌؼشٚسح ػٓ آساء ػٓ آساء أَطؾبثٙب ثشىً ِجبشش ٚرٛعٙبرُٙ اٌفىش٠ خ ٚال

                                                          ١٘أح اٌزؾش٠ش فبلزؼٝ اٌز٠ٕٛٗ

 رسئ١ظ ١٘ئخ اٌزؾشٞ                                                                  
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دراسة  -  3002دانعكاسات اإلرهاب على اجملتمع العراقي بع

 حتليلية اجتماعية

                                                                                               

  وعد إِبراهيم خليلو                                    شهاب  احمد مال هللا   

 : المستخلص

لامت بدراسة اهم وابرز  وتناولت الدراسة انعكاسات اإلرهاب على المجتمع العرالً ،    
تلن االنعكاسات ،ومدى تؤثٌرها على افراد المجتمع ومإسساته كافة ،كذلن تناولت الدراسة 
بوادر ظهور االرهاب فً المجتمع العرالً وابرز نشاطاته االجرامٌة ، ولمد ترن اإلرهاب 

التً اظهرت  مختلفة منها االنعكاسات االجتماعٌة انعكاسات خطٌرة على  المجتمع فً نواح  
فً التماسن المجتمعً ، وهجرة اؼلب المكونات وتراجع اعدادها ، فضال عن  واضحا   تفككا  
عانً منها طبمة كبٌرة من ابناء المجتمع ، واالنعكاسات تثار النفسٌة العدٌدة التً اآل

االلتصادٌة الخطٌرة التً خلفها االرهاب من خالل جرائمه المتعددة التً اهدرت اموال 
فً معظم  ا  واضح ا  ها بنٌة تحتٌة منهارة ومناطك مهدمة ونمصءجتمع وخلفت وراالم

الخدمات االساسٌة ، ناهٌن عن االنعكاسات التربوٌة والسٌاسٌة والفكرٌة التً خلفتها جرائم 
  االرهاب فً المجتمع .  

 . اإلس٘بة ، اٌّجتّع ، االٔعىبعبد االجتّبعٍخ:  الكلوات الوفتاحية

 :المقدمة
مع تصاعد وانتشار األنشطة اإلرهابٌة والتنظٌمات المتطرفة، فً العدٌد من دول العالم 

ظاهرة  ةأٌ لم تحظ   إذ، ثار  وانعكاسات الجرائم اإلرهابٌة على تلن المجتمعات أٌضا  آبدأت تزداد 

 االنحراؾ والسرلة والمتل بمدر ما حظٌت به الجرٌمةمن إجرامٌة او أي نمط من أنماط الجرٌمة 

 ا  ، فاإلرهاب لم ٌعد ظاهرة او حدث اإلرهابٌة من اهتمام دولً واللٌمً ومحلً على حد سواء

اإلرهاب ظاهرة إجرامٌة تحركها المصالح والمنافع  ، بل صاربجماعة ما او بدولة ما  ا  مرتبط

ن اإلرهاب بمموماته الكثٌرة إوتعمل على المتل وسفن الدماء والعملٌات اإلجرامٌة األخرى 

وله أسالٌب متنوعة ومختلفة من  ، متعددة من تهدٌد ورعب وإشاعة اعلى درجات الخوؾوال

، كلها لد  العنؾ والتخرٌب وؼٌرها من السبل التً تسلكها التنظٌمات اإلرهابٌة لتحمٌك أهدافه

فً حٌاة افراد المجتمع، مخلفة علٌها انعكاسات  ن تحدث اضطرابا  ؤخر بآاسهمت بشكل او ب

                                                           

 هاجستير / قسن االجتواع / كلية االداب / جاهعة الووصل  طالة 


 / كلية االداب / جاهعة الووصل   عالم/ قسن االاستاذ  
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وعلى مإسساته المختلفة االجتماعٌة منها وااللتصادٌة والصحٌة  نفسه فً الولت وخٌمة وعمٌمة

، وهو  ن خطورته وانعكاساته تمكنه من تهدٌد مستمبل المجتمع وحاضرهإوالنفسٌة والسٌاسٌة. و

ثار سلبٌة على المجتمع وفً آالذي ما سنحاول التطرق الٌه فً بحثنا هذا من انعكاسات مهمة و

 .كافة وجوانبه المختلفةمجاالته 

 العام للبحث المبحث األول: إالطار

 أوال: مشكلة البحث:

ٌعد اإلرهاب ظاهرة دولٌة معمدة، وخطٌرة ضد جمٌع الشعوب والحكومات، وهو فً    

ٌموض دعائم السالم واالمن واالستمرار وكذلن ٌعطل مشارٌع التنمٌة، وٌلحك  نفسه الولت

ٌات االجتماعٌة وااللتصادٌة والصحٌة والنفسٌة والتعلٌمٌة، والذي فادحة على كل المستو ضرارا  أ

)بدوره ٌحدث موجة عارمة من الرعب  داخل المجتمع العرالً ولمد حاز موضوع اإلرهاب 

 كافة دعت الحاجة الى تركٌز الجهود فمداهتمام العدٌد من الدول والمنظمات العالمٌة والمحلٌة 

 . منع انتشارها والحد منهالٌة مكافحة هذه الظاهرة وآحول 

 :ثانيا: تساؤالت الدراسة
 وهنا اثارت الدراسة بعض التساإالت وهً:    

 ؟2003ماهً اهم األسباب التً أدت الى ظهور اإلرهاب وانتشاره فً العراق بعد -( 1)

 وما هو دور دول الجوار فً انتشار اإلرهاب فً العراق وظهوره؟  - (2)

 وما هً أبرز تؤثٌر اإلرهاب على مإسسات المجتمع العرالً؟ - (3)

 ثالثا: أهمية البحث:
تاتً اهمٌة البحث من اهمٌة موضوع اإلرهاب فهو من الموضوعات التً تناوله بالبحث والتحلٌل -1

 ذ سلط علٌه الضوء فً بلدان عدة من العالم نظرا  إ،  ن كل حسب تخصصهٌالعدٌد من المتخصص
 لخطورته على المجتمعات.

 ثاره السلبٌة فً اؼلب المجاالت.آتؤتً من تركٌزنا على المجتمع العرالً الذي ترن  -2

 رابعا: اهداف البحث:
 .2003تسلٌط الضوء على بداٌات ظهور اإلرهاب فً العراق بعد عام -1

 مجتمع.ثار السلبٌة التً تحدثها الظاهرة اإلرهابٌة على المحاولة الكشؾ عن اآل -2

ثار الظاهرة اإلرهابٌة ووضع الحلول آالتراح بعض الحلول والمعالجات للتخفٌؾ من  -3
 واالستراتٌجٌات مواجهتها.
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 وضع ممترحات للحد من ظاهرة االرهاب ومنع انتشارها مستمبال.  -4

 :خاهساً: تحديد الوصطلحات والوفاهين
اٌزٌٓ ٌغٍىْٛ عجًٍ اٌعٕف ٌمصذ ثبإلس٘بة: )اٌّعجُ اٌٛعٍظ( ٚصف ٌطٍك عٍى -1

 ٚاإلس٘بة، ٌتحمٍك أ٘ذافُٙ اٌغٍبعٍخ.

اإلس٘بة اٌذًٌٚ: )اٌغٍبعخ( ٌمصذ ثٗ أعّبي ِّٚبسعبد غٍش ِجشسح تّبسعٙب ِٕظّبد أٚ  -

دٚي، تغتخٍش سعت اٌجّٙٛس أٚ ِجّٛعخ ِٓ إٌبط، ألعجبة عٍبعٍخ ثصشف إٌظش عٓ 

 ثٛاعخٗ اٌّختٍفخ.

–س٘جب ٚس٘جخ، ٚس٘جب فٙٛ سا٘ت، ٚاٌّفعٛي ِش٘ٛة س٘ت )فعً(، س٘ت ٌش٘ت، س٘جب ٚ -

 ٌٍّعتذي.

 أي خبفٗ.–س٘ت جبٔجٗ  -

 أي خبف.–س٘ت اٌٌٛذ  -

 س٘ت )فعً( س٘ت ٌش٘ت، تشٍ٘جب، فٙٛ ِش٘ت ٚاٌّفعٛي ِٚش٘ت. -

عتش٘جٗ، س٘جٗااإلس٘بة:  -
(1)

. 

ٚفً اٌتٕضًٌ اٌعضٌض"ٚاعتش٘جُٛ٘ ٚجبءٚا ثغحش عظٍُ "
(2)

 

 

ٌمصد به مجموع اعمال العنؾ التً تموم بها منظمة او افراد بمصد (: Terrorismاإلرهاب)

(وٌعرؾ أٌضا 3االخالل بؤمن الدولة، وتحمٌك اهداؾ سٌاسٌة او خاصة او محاولة للب نظام الحكم )

باإلرهاب الدولً )السٌاسة(أي اعمال ووسائل وممارسات ؼٌر مبررة تمارسها منظمات او دول، 

 وعة من الناس ألسباب سٌاسٌة بصرؾ النظر عن بواعثه المختلفة.تستثٌر رعب الجمهور او مجم

العنؾ او التهدٌد به لخدمة اهداؾ سٌاسٌة أو دٌنٌة او أٌدٌولوجٌة، او اجتماعٌة،  ستعمالعلى انه ا

واالفعال المرتكبة من لبل جهات فاعلة ؼٌر حكومٌة او )الشخصٌات المتخفٌة(، الذٌن ٌخدمون نٌابة 

 عن حكوماتهم.

  التعريف االجرائي لإلرهاب:

هو كل األفعال االجرامٌة التً تثٌر الرهبة والخوؾ والرعب بؤعلى درجاته فً نفوس افراد المجتمع 

والتً تشمل أٌضا كل أنواع واشكال العنؾ، والذي لد ٌمارسه فرد او مجموعة من االفراد او 

 بتزاز واالؼتٌاالت والتهدٌد والتفجٌرات.المنظمات اإلرهابٌة ومن اشكاله المتل والسرلة، والخطؾ، واال

                                                           
1 https://ar . Wikipediam.wikipedia .org  

2 

3
  www.almaany.comِعجُ عشثً. –ِعجُ اٌّعبًٔ اٌجبِع - 

about:blank
about:blank
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 :(Societyالمجتمع ) -3

ٌعرؾ المجتمع لؽة: بانه كلمة مشتمة من الفعل )جمع(، أي اجتماع الناس على شكل جماعة، وٌعرؾ 

اصطالحا: بانه مجموعة من الناس، ٌرتبطون معا بالعادات، والتمالٌد، واالحكام األخاللٌة، وٌحترمون 

وٌشكلون فً الحً، او المرٌة، او المدٌنة التً ٌعٌشون فٌها جزءا من أجزاء الحٌاة بعضهم البعض، 

 االجتماعٌة.

وٌعرؾ المجتمع أٌضا بانه: افراد ٌجتمعون معا وٌعٌشون فً مكان معٌن، وتربط بٌنهم مجموعة من 

 (4األفكار، التً تتعلك بالعدٌد من مجاالت الحٌاة السٌاسٌة، وااللتصادٌة، وؼٌرها. )

فراد الذٌن ٌسكنون فً مساحة نه مجموعة من األأالتعرٌؾ االجرائً للمجتمع: ٌعرؾ المجتمع على 

جؽرافٌة معٌنة وتربطهم روابط اجتماعٌة وثمافٌة ومصالح مشتركة أٌضا وتجمعهم أٌضا أنظمة تضبط 

ض وفك لوانٌن تحكمهم وتسٌر أعمالهم وتضبط عاللاتهم مع بععلى سلوكهم وهنان سلطة ترعاهم 

 أٌضا.

 المبحث الثاني 

 )ظاهرة االرهاب ومسبباتها(

 

 ٌعد اإلرهاب ظاهرة دولٌة معمدة ، وخطٌرة ضد جمٌع الشعوب والحكومات ،وهو فً الولت        

ٌموض دعائم السالم واالمن واالستمرار وكذلن ٌعطل مشارٌع التنمٌة ،وٌلحك اضرارا فادحة على  نفسه

والذي بدوره ٌحدث موجة  االجتماعٌة وااللتصادٌة والصحٌة والتربوٌة والسٌاسٌة ، كافة  المستوٌات

ولمد حاز اإلرهاب على اهتمام العدٌد من  عارمة من الرعب والخوؾ والذعر والملك داخل المجتمع ،

ه لٌة مكافحة هذآحول  كافة دعت الحاجة الى تركٌز الجهود فمد الدول والمنظمات العالمٌة والمحلٌة ،

 . اثارهآالظاهرة ومنع انتشارها والتخفٌؾ من 

ولمد اضحى اإلرهاب الدولً بمختلؾ انواعه من اخطر ما ٌهدد المجتمعات فً دول العالم ، منذ 

ت بوادر ظهور اإلرهاب فً العصر الحدٌث منذ احداث الحادي أبد ولدظهوره الى حد هذه اللحظة 

لظهور  ا  منطلم د  ٌات المتحدة االمرٌكٌة والتً كانت تعالتً حدثت فً الوال 2001عشر من سبتمبر عام 

فرق  ت نمل مدنً تجارٌة ،وتمودها أربعفٌها اربع طائرا عملتالجماعات اإلرهابٌة المتطرفة حٌث است

 منها فً ذلن ، 3إرهابٌة تابعة لتنظٌم الماعدة ،ولد وجهت حٌنها لتصطدم بؤهداؾ محددة اذ نجحت 

السٌطرة علٌها من ٌد الخاطفٌن لتؽٌٌر اتجاهها ،مما ان استطاع ركاب الطائرة ة بعد بٌنما سمطت الرابع

ٌختلؾ  وأخذاإلرهاب  أأدى الى سموطها وانفجارها فً نطاق أراضً والٌة بنسلفانٌا ،ومن هنا بد

ظهوره باختالؾ طبٌعة المجتمعات واحوال شعوبها ومدى استمرارها األمنً ،والسٌاسً، وااللتصادي، 

                                                           
4

    com https://horofar.ِٛلع حشٚف عشثً،-
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تؤثرت اؼلب بلدان  ولدخر ، آما ٌصدق على مجتمع لد ال ٌصدق بالضرورة على مجتمع  لذلن فان

 ةمستمرة من النواحً المذكورة سابما بمجال خطر اإلرهاب اذ كانت بالدهم مستهدفة فً أٌالالعالم ؼٌر 

 تضررا  باإلرهاب وم لحظة بعمل إرهابً على أراضٌها ،ولمد كان العراق احد اكثر بلدان العالم تؤثرا  

 من جمٌع النواحً .

كذلن ظهر اإلرهاب فً مجموعة من الدول العربٌة بصورة كبٌرة مثل لٌبٌا، والجزائر ومصر، 

لٌام هذه المجامٌع باألعمال اإلرهابٌة بصورة متفرلة فً بلدان  فضال  عنوسورٌا، والسعودٌة، 

لمفخخة والتً تستهدؾ العملٌات االنتحارٌة والسٌارات ا عملة خر مستأخرى بٌن الحٌن واآل

ت األوضاع األمنٌة باالنحدار وخاصة أ، بعدها بدم كافة، ومكوناته المواطنٌن األبرٌاء بشرائحهم

 بعد سموط النظام السٌاسً الحاكم فً العراق.

مستجدات ومتؽٌرات كبٌرة من أهمها احتالله  2003اذ شهد المجتمع العرالً وخاصة ما بعد عام 

المتحدة االمرٌكٌة ، والفراغ األمنً الكبٌر الذي خلفه هذا االحتالل خاصة بعد من لبل الوالٌات 

مجموعة من المرارات التً اتخذها الحاكم العسكري حٌنذان فً العراق بول برٌمر ومن ابرزها 

على  ا  حل المإسسة العسكرٌة والذي انعكس بوضوح على الوضع األمنً مما جعل البلد مفتوح

مالحمة وتصفٌة الضباط السابمٌن فً  فضال  عناول الدخول والخروج منه ،مصراعٌه لكل من ٌح

ٌن والمحكومٌن من ونالجٌش العرالً السابك ،واالعتداء علٌهم وعلى اسرهم ،كذلن اخراج المسج

 الولتا ذلنالسجون العرالٌة فضال عن سموط مإسسات الدولة العرالٌة بسبب االحتالل ،ومنذ 

وتجد العائلة العرالٌة نفسها الٌوم مهددة فً وحدتها، بعد ان ، أثرت  فٌه البلد احداث دامٌة  دخل

ظلت متمسكة بالتمالٌد والعادات على مدى عمود طوٌلة وكما ٌسمى ب)حزمة المصب ( المصطلح 

الذي ٌطلك على العائلة العرالٌة سابما ، ولمد ؼلب على االسرة التفكن االسري مع زٌادة مشاكل 

 (5بناء من المدارس ،واالدمان وضعؾ افراد االسرة الواحدة )العموق وتسرب األ

لمجتمع العرالً، فً ابروز اإلرهاب كظاهرة استثنائٌة أثرت  الىت عوامل عدٌدة أدولد    

وحولته الى مجتمع مفكن وممزق ؼٌر لادر على النهوض بشكل ٌتناسب مع امكانٌاته وأٌضا 

االعمال الفردٌة التً تكاد ال  الىرهاب فً اول ظهوره لدراته المادٌة والبشرٌة ،ولمد استند اإل

تتعدى عملٌات االؼتٌال والمتل ومن ثم تطور شٌئا فشٌئا من حٌث أسالٌب تنفٌذ هذه العملٌات الى 

 أدوات تنفٌذ من مفخخات الى عملٌات انتحارٌة واحزمة ناسفة.

العوامل التً تسببت باختالالت وكما ذكرنا سابما ٌعد تؽٌر نظام الحكم فً العراق احد اهم    

مجتمعٌة كبٌرة اثرت بشكل كبٌر على حٌاة افراد المجتمع وفً المجاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة 

خر الى ظهور الجرٌمة واالنحراؾ آ، والتً أدت بشكل او ب كافة وااللتصادٌة والتربوٌة والصحٌة

وانمسام المجتمع الى مكونات ضعٌفة والفساد واإلرهاب ،وكان ذلن نتٌجة طبٌعٌة لؽٌاب المانون 

متصارعة فٌما بٌنها تتالعب بها األحزاب المسٌطرة عل كل مفاصل الدولة وذلن ضمن نظام 

عمدت اجندة  إذ ، وجده االحتالل األمرٌكً ،ومن جاء معه بعد االحتاللأالمحاصصة الممٌت الذي 

االحتالل على نشر الطائفٌة بٌن مكونات المجتمع العرالً وزرع الفتنة بٌن طوائفه من خالل وضع 

                                                           
أغغطظ  19دمحم ٍِحُ، اٌتفىه االعشي فً اٌعشاق تشوخ االحتالي ٚاإلس٘بة ٚضعف اٌذٌٚخ ،- 5

 ، اٌّٛلع اٌعشثً اٌجذٌذ.2018،
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،  المفخخات فً الطرق واألماكن المكتظة بالسكان المدنٌٌن وفً الجوامع والحسٌنٌات ودور العبادة

زعزعة االمن واالستمرار فً  كان لإلرهاب دور كبٌر جدا فً تنفٌذ اجندته الخبٌثة لمدةوفً تلن ا

 المجتمعً .

كما ٌعد العامل األبرز فً مجمل تلن التفاصٌل هو ؼٌاب االمن ، اذ كان فً العراق لبل عام    

مإسسات الضبط االجتماعً والتً من أهمها المإسسات األمنٌة ،والصحٌة ، واالجتماعٌة  2003

مانون العشائري الذي ساد المجتمع ، بعكس الضعؾ المانونً الذي نعٌشه الٌوم والذي اظهر ال

تزاٌد عملٌات  فضال  عن ( 6العرالً ، بسبب التجاذبات السٌاسٌة التً تمنع تنفٌذ هذا المانون )

االختطاؾ والمتل والتهجٌر والتفجٌرات من لبل الجماعات المسلحة بسبب ضعؾ سلطة الدولة 

جامٌع المسلحة المنفلتة والعصابات وؼٌاب المانون وانعدام سٌطرة الموات األمنٌة على تلن الم

االجرامٌة ، وكذلن اعمال المتل واالخذ بالثؤر التً ترتكبها الجماعات المسلحة ،وٌتواصل أٌضا 

استهداؾ النساء واألطفال والمطاعات المهنٌة المختصة ، بما فٌها المضاة واالكادٌمٌٌن من خالل 

ل المتل الطائفً والتروٌع والتهدٌد احد معالم اعمال العنؾ المستمرة فً البالد .ولد أصبحت اعما

والتً  2006فبراٌر –شباط  22تفجٌرات التً ولعت فً البعد  السٌماانتهان حموق االنسان ، و

استهدفت مرلد االمام العسكري فً سامراء ،نتٌجة لذلن اثرت الزٌادة الملحوظة ألعداد النازحٌن 

مجتمعات المحلٌة وادت الى خلك المزٌد من التوتر داخل العراق بصورة كبٌرة على العدٌد من ال

 (7والمشاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة )

وبمى مستمرا انتهان المحرمات وتدنٌس الممدسات وتدمٌرها أٌضا بعد هذه الحادثة وازداد االحتمان 

الوضع على ما هوعلٌه من عدم  ًالطائفً وااللتتال الداخلً بٌن طوائؾ المجتمع العرالً وبم

 ادته ولراراته كوالع حال على ستمرار والضٌاع وعدم وجود دولة فعلٌة، وفرض االحتالل إلراال

 . كافة مفاصل الدولة العرالٌة

 وهنان مجموعة من العوامل المإدٌة الى ظهور اإلرهاب فً العراق وتمسم الى لسمٌن:

 عوامل داخلية -أ

ن المجتمع العرالً بما ٌملكه من نسبة امٌٌن كبٌرة تجاوزت ؤٌمكننا المول ب : مٌة الجهل واأل -1

خر احصائٌات األمم المتحدة بحسب آ( وذلن 50-15السبعة مالٌٌن فرد تتراوح أعمارهم بٌن )

، العموبات التً ولعت على العراق  فضال  عننتٌجة الحروب التً خاضها النظام السابك 

األمنٌة وتهجٌر المالٌٌن من أبناء الشعب العرالً بعد االلتصادٌة بالتحدٌد وأٌضا تدهور األوضاع 

                                                           
ح فً اٌعشاق، حٛاس ِتٍفض ِع لٕبح اٌعشثً اٌجذٌذ، فً أدالي اٌشثٍعً، ٔبشطخ فً ِٕظّخ حشٌخ اٌّش- 6

 .2018- 2003أغغطظ ،-19فً اٌعشاق ثعذ ث اٌتً تجشي احذٌخٙب عٓ االحذ
 UN Assistance Mission) تمشٌش حمٛق االٔغبْ، ثعخخ األُِ اٌّتحذح ٌتمذٌُ اٌّغبعذح ٌٍعشاق،- 7

for Iraq-UNAMI) 1  2006ٍٔغبْ /اثشًٌ  30-اراس/ِبسط. 
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مما اضطر أبناء الكثٌر من العائالت الفمٌرة الى ترن الدراسة وكذلن التعلٌم والبحث عن  2003

  (8فرص عمل لتوفٌر لممة العٌش )

لم تكن للعراق استراتٌجٌة واضحة تهتم باألمن الوطنً  2003تراجع الوضع األمنً منذ عام -2

الرؼم من أهمٌة هذا الجزء من االمن الذي ٌخص المواطن ،فالتدهور األمنً الذي رافك  على

ٌومنا هذا، وكل االستراتٌجٌات التً وضعت من اجل حلحلة الوضع  الىعملٌة احتالل العراق و

ثمارها أي  مجدٌة والتً لم ٌجن  الالداخلً ابتداء من المصالحة الوطنٌة وانتهاء بالخطط األمنٌة ؼٌر 

 اً وصلت الٌهتٌعكس حالة الضعؾ والسوء الكله فرٌك سٌاسً لكً تحسب له بالمستمبل هذا 

 .(9عملٌة بناء الدولة وهً خٌر دلٌل على التلكإ وسوء إدارة الدولة )

 2003الطائفٌة وتعد من أبرز مخلفات االحتالل األمرٌكً والتً أسستها األحزاب الحاكمة بعد -3

ى عنوان الطائفٌة والمظلومٌة وتؤجٌج الخالفات والنزاع على الحكم وتبادل االتهامات والتً لعبت عل

مما أدى  2010-2007بعملٌات االؼتٌاالت والتفجٌرات حتى وصلت ذروة الطائفٌة بٌن عامً 

بالجماعات اإلرهابٌة الى استؽالل هذه النمطة بالدخول وتوسٌع الفجوة بٌن الفرلاء واستؽالل الخالفات 

 .سم الدٌن والطائفةانتشار واالنتمام من المجتمع بكل اطٌافه تحت لال

التنشئة أهم عملٌة تسهم بها عدة مإسسات فً المجتمع لادرة على  د  تع : التنشئة االجتماعٌة الضعٌفة -4

احتواء ومكافحة اإلرهاب من خالل توعٌة المجتمعات باتجاه رفض واحتواء هذه الظاهرة وعلٌه فان 

والمتمثلة بكل من المدرسة ،  2003سات التنشئة االجتماعٌة فً المجتمع العرالً بعد عامتراجع مإس

والجامعة ،واالسرة ،ودور العبادة ووسائل االعالم ومنظمات المجتمع المدنً وأٌضا األحزاب السٌاسٌة 

 (10كانت كلها من اهم األسباب األساسٌة وراء أنتشاراإلرهاب فً العراق )

األسباب األخرى التً ساعدت على ظهور اإلرهاب أٌضا الفهم الخاطئ للدٌن الذي التطرؾ : ومن -5

خلك صورة من الجهل الفكري المركب ، مما جعل الفرد العرالً عرضة لالنحراؾ الفكري والتطرؾ 

فً السلون فً ضوء وجود بٌئة اجتماعٌة تمٌزت بسٌادة الوالءات الطائفٌة والعرلٌة الضٌمة فً العراق 

وفر المناخ المالئم لبث السموم الفكرٌة فً الجهات التً تحاول زعزعة االمن والسلم فً العراق ، مما 

(11) . 

ن أسوء استؽالل السلطة ، فمد وجدت المجامٌع اإلرهابٌة الحواضن المناسبة لها فً العراق ، بعد  -6

ل الى بعض هذه التسلمن من هذه المجامٌع  ا  انهارت مإسسات الدولة المتعددة ، مما مكن لسم

                                                           
 ،  2012-1-29إٌبئت عالء ِىً، تفشً االٍِخ فً اٌعشاق، لٕبح اٌجضٌشح اٌمطشٌخ ،- 8

www.AlEnews,aljazeer  
َ. د .احٍش ٔبظُ اٌجبعٛس ،اإلس٘بة ِٚشتىضاد االِٓ اٌٛطًٕ اٌعشالً ،اٌّجٍخ اٌغٍبعٍخ ٚاٌذٌٍٚخ  9

 . 335،ص
احّذ صبٌح عغبف، اٌّذخً اٌى اٌجحٛث فً اٌعٍَٛ اٌغٍٛوٍخ، اٌشٌبض اٌعجٍىبْ ،ٌٍطجبعخ ٚإٌشش - 10

 . 22، ص1955، 
ٍ٘فبء احّذ ، ظب٘شح اٌعٕف اٌغٍبعً فً اٌٛطٓ اٌعشثً ،جبِعخ ثغذاد وٍٍخ اٌعٍَٛ اٌغٍبعٍخ - 11

 . 5-3،ص 1988،سعبٌخ ِبجغتٍش غٍش ِٕشٛسح ،
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(. مثل 12المإسسات فً الدولة والسٌما الحساسة منها حٌث اتخذوا منها منطلما لنشاطهم اإلرهابً )

الوزارات األمنٌة ووسائل االعالم وبعض منظمات المجتمع المدنً وؼٌرها من مإسسات التنشئة 

 االجتماعٌة.

على األوضاع العامة فً العراق وللة ن ضعؾ سٌطرة الموات األمنٌة إسوء أداء الموات األمنٌة اذ -7

استؽلها االرهابٌون الحما وعزز من وجود  لدالعلٌا ا خلك فجوة بٌن المواطنٌن و اخبرتها وسوء ادارته

هذه المجامٌع وسٌطرتها على بعض المناطك واتخاذه لهذه النزاعات الطائفٌة بٌن افراد المجتمع ركٌزة 

الشباب، من خالل بث سمومه فً عمولهم وتحرٌضهم عل  ٌستطٌع من خاللها السٌطرة على العمول

 الطائفٌة والمتل بحجة الدفاع عن العمٌدة والدٌن.

 عوامل خارجية:-ب

 

دة فً العراق وجوؼلب التنظٌمات اإلرهابٌة المأن إ :سٌاسات دولٌة ومصالح إللٌمٌة  -1  

والنصرة وؼٌرها من التنظٌمات التً عاثت فً ارض العراق فسادا  مثل الماعدة وداعش

الؾ وشردت المالٌٌن ،واتخذت بعضهم سباٌا واستعبدتهم لمد جاءت على أساس ولتلت اآل

اؼلبها لد جاء من خارج الحدود لتنفٌذ اجندات خارجٌه هدفها تمزٌك وحدة ودٌنً مذهبً 

 (13الشعب العرالً )

التً كانت لها تؤثٌرات كبٌرة فً تمهٌد األرضٌة المناسبة لنمو هذه تدخل دول الجوار  -2 

الجماعات وتمدٌم الدعم المادي واللوجستً لها بشتى الوسائل ومنها انشاء المعسكرات 

والدول  كافة ومراكز التدرٌب للجماعات المسلحة واستمطاب اإلرهابٌٌن من الجنسٌات

استؽاللهم  فضال عنهذه االعمال اإلرهابٌة، أراضٌهم منطلما ل جعلاالوربٌة والعربٌة و

لحالة الضعؾ الكبٌر لتً تعٌشه الحكومات المتعالبة التً حكمت العراق وخاصة بعد 

2003  .  

 الوبحث الثالث

  "الجرائم اإلرهابية على المجتمع العراقي -")أبرز انعكاسات

 

                                                           
ِعتمً عشالً ،ٌٕذْ صحٍفخ اٌششق األٚعظ  500فؤاد ِطش ، عٍطخ اٌتحبٌف تعتضَ االفشاد عٓ - 12

 . 2004-1-8،اٌخٍّظ  9172،اٌعذد 
ُ دمحم اٌخضسجً ، اإلس٘بة ٚتأحٍشٖ عٍى اٌتعبٌش اٌغًٍّ ثٍٓ األدٌبْ ٚاٌّزا٘ت فً َ .َ .حّذ جبع- 13

 . 92، ص 2019اٌعشاق ، ِجٍخ اٌجبحج اٌعذد اٌخالحْٛ ، 
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مهمة وذات تؤثٌر كبٌر على استمراره ٌها المجتمع، الالمإسسات االجتماعٌة التً ٌستند  ن  أبما    

على كل مإسسة  ادراسة ظاهرة الجرائم اإلرهابٌة ومدى انعكاساته تودٌمومته ونجاحه لذا وجب

علٌه،  اومجال من مجاالت المجتمع لمعرفة مدى تؤثٌر هذه الظاهرة على المجتمع وانعكاساته

 ومن اهم هذه االنعكاسات:

 أوال: االنعكاسات االجتماعية:

النسٌج االجتماعً والعاللات والروابط االجتماعٌة  فً أثرت سلبا  د ان الجرائم اإلرهابٌة ل   

اشكال العنؾ والتهدٌد والعمل، على اثارة الفتن  علٌه من ملتتشا بسبب بٌن افراد المجتمع 

 ، وذلن من خالل االلتتال الطائفًمنفذي هذه الجرائم  واهداؾ مصالحلالطائفٌة وكل ذلن لخدمة 

 .(14بٌن فئات المجتمع )

وٌستؽل اإلرهاب تعدد الطوائؾ والمومٌات وكذلن حالة التنوع المذهبً والثمافً وكذلن     

االجتماعً، للمجتمع العرالً فً زعزعة االمن واالستمرار فً المناطك المتعددة الطوائؾ 

والمومٌات من خالل عمل المفخخات وعملٌات االؼتٌال المنهجٌة ضد الكفاءات العلمٌة من أطباء 

ن اإلرهاب الطائفً إحامٌٌن والشخصٌات ذات المكانة االجتماعٌة والسٌاسٌة أٌضا، وصٌادلة وم

مع العرالً على نحو ألنه انعكس داخلٌا على المجت كبٌرا   المحدق بالشعب العرالً ٌشكل خطرا  

من الحركات الدٌنٌة الرجعٌة والتً تحاول من خاللها نشر الوعً  نوعا   مباشر، وألنه خلك

وهذه ، عٌش صراعات داخلٌة ت اجعلهٌن ٌدمر البالد وأؾ ،والذي من شانه الدٌنً المتطر

الحركات ال تستطٌع التؤثٌر فً الوالع الخارجً بسبب ضعفها فتنعكس بالداخل ونعنً بالداخل 

 . (15ن واحد . )آهنا )الفرد والمجتمع (فً 

 2003كً للعراق عام ن الجرائم اإلرهابٌة ازدادت بشكل كبٌر بعد االحتالل األمرٌأوالشن فً 

زعزعة استمرار البلد وجعله ٌعٌش فً حالة من  الىعمدت تلن الموات بصورة او بؤخرى  فمد،

الفوضى وعدم األمان من خالل جعل البلد ساحة للصراعات المحلٌة والدولٌة على حد سواء 

ا وكثرة اؼلب مإسساته فًمستؽلة بذلن الفراغ األمنً والسٌاسً الكبٌر وؼٌاب سلطة الدولة 

الطوائؾ واألللٌات والمومٌات فً المجتمع العرالً جعلها تستؽل كل تلن األمور فً اشعال نار 

الفتنة بٌن أبناء المجتمع العرالً ، فضال عن وجود المنظمات اإلرهابٌة على ارض العراق التً 

تنظٌم تعمل على تحمٌك اجندتها وأهدافها ومصالحها فً العراق، والمنطمة أٌضا ولمد خلؾ 

مئات العوائل من الشهداء، 2014حزٌران من عام  رداعش عند احتالله لمدٌنة الموصل فً شه

عمد هذا التنظٌم اإلرهابً  فمدهدم البنٌة التحتٌة للمدٌنة ، فضال  واالرامل، واالٌتام ،والمعالٌن ،

والذي كان  زر وعملٌات المتل الجماعٌة ،كما حصل فً لاعدة سباٌكراأٌضا الى ارتكاب المج
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دمحم عجذ اٌّحغٓ ععذْٚ، ِفَٙٛ اإلس٘بة ٚتجشٌّٗ فً اٌتششٌعبد اٌٛطٍٕخ ٚاٌذٌٍٚخ، ثحج ِٕشٛس، ِجٍخ اٌّعٙذ - 

. 139َ، ص 2008، 7اٌتمًٕ، إٌجف، اٌعذد
 

15
حغٍٓ خٍش اٌذٌٓ، ِغتمجً اٌعشاق، االحتالي، اٌّمبِٚخ، اٌتحشٌش، ٚاٌذٌّمشاطٍخ، عٍغٍخ وتت اٌّغتمجً اٌعشثً -

 .73َ، ص 2004، ثٍشٚد ،1ٌٍذساعبد، اٌٛحذح اٌعشثٍخ، ط
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دلٌال واضحا على اجرام هذا التنظٌم ووحشتٌه أٌضا ،وذلن من خالل نشره لجرائمه اإلرهابٌة 

 (16بؽٌة نشر الرعب والخوؾ فً المجتمع )
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شعجبْ عجذ اٌحغٍٓ، اٌتطشف ٚاإلس٘بة، إشىبٌٍخ ٔظشٌخ ٚتحذٌبد عٍٍّخ، )ِع إشبسح خبصخ ٌٍعشاق(ِشاصذ - 

 . 19-18َ،ص  2015، 42وشاعبد عٍٍّخ ،ِىتجخ اإلعىٕذسٌخ ،اٌعذد 
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 ثانيا: اإلنعكاسات النفسية:

الجمٌع ما للجرائم اإلرهابٌة من تؤثٌر واضح ولوي جدا على االفراد فً على ال ٌخفى      

ن الهجمات االنتحارٌة إ ، إذجدا على ضحاٌاه  ا  وواضح بالؽا   ٌلحك اإلرهاب ضررا   إذالمجتمع، 

وكذلن فمدان االلرباء  التً ٌموم بها االرهابٌون وعملٌات االؼتٌال التً تحدث ضد افراد المجتمع

باالكتئاب والعزلة، وعدم الرؼبة رد أحد اعضاء جسمه ٌإدي ذلن كله الى الشعور أو فمدان الف

فً الحٌاة كذلن شعورهم بالتهدٌد المستمر لحٌاتهم والضٌاع واإلحباط أٌضا ،  كذلن ٌإدي بهم 

الى فمدان ثمتهم بؤنفسهم وعدم لدرتهم على اتخاذ أي لرار ،كما ٌإدي بهم الى امراض مزمنة 

 لصدمات كبٌرة جراء االعمال اإلرهابٌة التً تعرضوا لها .نتٌجة تعرضهم 

صدمة التً ٌتعرضون لها تبمى لائمة ونشطة التؤثٌر على الصحة النفسٌة وخصوصا على فال

ل كحادثة ظرعبة لألحداث اإلرهابٌة، ألنها تالنساء واألطفال الذٌن عاشوا تلن اللحظات الم

  . (17مإلمة تعٌش معهم )

لبله من تنظٌمات إرهابٌة ما وتعد حالة التهجٌر المسري التً عمد الٌها تنظٌم داعش اإلرهابً و

كالماعدة، الفردٌة منها والجماعٌة والخارجً منها والداخلً هً من اهم مظاهر عدم التوازن 

، هذه الهجرة من النوع الكارثً الذي ٌصعب تصورها والسٌما أنالتً مر بها المجتمع العرالً، 

وللمهجرٌن من األطفال والنساء   كلهاجتماعٌة ونفسٌة وصحٌة مإلمة للمجتمع  ا  ثارآسببت  فمد

األطفال نتٌجة هوالء ٌتعرض  إذ على االطفال انعكاساتها من الناحٌة النفسٌة بصورة خاصةلها و

لنفسٌة هً نتٌجة االعمال اإلرهابٌة الى العدٌد من االنتهاكات واالثار ا ذيالتهجٌر المسري ال

 (18واالجتماعٌة.)
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ٛاس عٛعٓ شىش ِجٍذ، االحبس إٌفغٍخ ٚاالجتّبعٍخ ٌإلس٘بة ٚاٌعٕف عٍى اٌّشاءح ٚاٌطفً، دساعخ تحٍٍٍٍخ، ِجٍخ اٌح- 

 .4، ص 2012، اٌعشاق، 3677اٌّتّذْ، اٌعذد 
18

٘ذًٌ ِٔٛبْ دمحم، االثعبد االجتّبعٍخ ٚإٌفغٍخ ٌٍتٙجٍش اٌمغشي عٍى األطفبي فً اٌعشاق، جبِعخ ٚاعظ، ِجٍخ ألسن - 

 . 54،ص 2017،  26جبِعخ ٚاعظ  اٌعذد–وٍٍخ اَداة –ٌٍفٍغفخ ٚاالٔغبٍٔبد ٚاٌعٍَٛ االجتّبعٍخ 
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ن الباحث فً هذا الشؤن ، لد ال ٌحتاج الى جهد واسع لألدالء بالوالع النفسً المتؤزم لألطفال إو

فً العراق وللمشاهد الحٌة التً تمودها الجماعات اإلرهابٌة وتدعمها دول وتخرجها على مسارح 

العرالً ٌعٌش مشاهد المتل  الرذٌلة والتكفٌر من جمٌع االطٌاؾ واألدٌان السماوٌة فالطفل

والتدمٌر والدماء والجثث المتناثرة فً الشوارع ، واصوات المصؾ ودوي المنابل والحرائك 

 وؼٌرهاورعب المفخخات والمداهمات وشظاٌا الزجاج المتطاٌر وحاالت االختطاؾ والتهجٌر 

،المتزاٌد ٌوما بعد حالة من الهلع والضؽط النفسً والعصبً والعملً  ٌإدي الى( فكل ما ذكر 19)

ٌوم وجمٌع انعكاساته على األطفال العرالٌٌن واستراتٌجٌة بناء الطفل بهذه الظروؾ وتوجهاته 

ٌن عرالٌٌن وباحثٌن فً الشؤن العرالً ٌسأجرٌت دراسة  مع أطباء نف ولدفً المستمبل ،

انعكاسات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمٌة بشان الصحة النفسٌة لألطفال فً العراق و

بحث  أجرٌت هذه الدراسة فًعلى الصحة العملٌة ألطفال العراق  االحرب واإلرهاب وتداعٌاته

وجد ومٌدانً فً بعض محافظات العراق ، فً الشمال والوسط والجنوب فمد كانت فً الموصل 

اظهروا عالمات اضطراب عملً ناجم عن  ا(طالب1090فً المدارس ) ن األطفال األكبر سنا  أ

% 92ٌعانون من اعراض عملٌة وان  االطفال كلهم  تمرٌبا هإالء،  أزمات وضؽوطات متنوعة 

 (20منهم لم ٌحصلوا على أي عالج . )

تولٌد  ٌإدي الىهذا العنؾ من اإلرهاب او التهدٌد  عمالفان الؽرض من است وكما ذكرنا سابما  

الرعب، والتسبب فً انهٌار الثمة فً المجتمع ، بٌن بعض الفئات نوع من الملك والخوؾ و

المستهدفة، حتى لو لم ٌكن األشخاص او ممتلكات أعضاء تلن المجموعة التً تكون مباشرة 

 لالستهداؾ. 

 ثالثا: االنعكاسات االقتصادية:

ستمرار وزعزعة ٌإدي الى عدم اال إذٌإثر اإلرهاب بشكل كبٌر جدا على الناحٌة االلتصادٌة       

رإوس  هروبكما ٌإدي ستثمار واالمن فً المجتمع، كذلن ٌإدي الى تخوؾ افراد المجتمع من اال

تدمٌر  فضال عن ، واستمرارا   مانا  آالى هروبهم خارج البالد واالستثمار فً دول أخرى اكثر واألموال 

، لبنى التحتٌة والمبانً الحكومٌة والمستشفٌات والمدارس والمصانع أٌضا نتٌجة للتفجٌرات اإلرهابٌة ا

ومنها الجسور والمطاع الصحً ولمد مرت مدٌنة الموصل كافة شملت المطاعات الخدمٌة للمجتمع  فمد

م، والتً  2014اثناء دخول عصابات داعش اإلرهابً فً حزٌران فً عام فً  ذكره  ما مر  بكل 

مازالت تلن االنعكاسات والتؤثٌرات حتى ٌومنا هذا ، ولمد ركزنا على مدٌنة الموصل بالذات ألنها 

اكثر محافظة تؤثرت باإلرهاب فً العراق فضال عن تمركز العناصر اإلرهابٌة من عناصر داعش 

  . فٌها
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،حمٛق  2010- 2014أحٍش اٌٛالع إٌفغً عٍى أطفبي اٌعشاق فً ِشحٍخ ِب لجً ٚثعذ االحتالي ،ِعذ اٌخشعبْ،)ت- 

،دٌغّجش ،وبْٔٛ  2917( اٌعذد   (http://www.alnoor.se/author.asp?id =157االٔغبْ ،لٕبح اٌحٛاس اٌّتّذْ 

 . 2007األٚي 
20

حج ،عضٛ اٌٍٙئخ اٌتذسٌغٍخ ٌألوبدٌٍّخ اٌعشثٍخ اٌّفتٛحخ فً اٌذّٔبسن ،ِمٍُ فً اٌغٌٛذ د. وبظُ اٌّمذادي ،طجٍت ٚثب- 

  ahewar .orq https://mAhewar  org saps 1-6- 2006,ساعخ ٚالع حبي اٌطفٌٛخ ٚاألِِٛخ ،ِٛلع عشالً ، 

about:blank
about:blank
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لعل منها خطره المباشر  اإلرهاب من أخطر العناصر على االلتصاد الوطنً من عدة جهات د  كذلن ٌع

شرٌان الحٌاة للمجتمعات، وتحاول المنظمات اإلرهابٌة ضرب هذا الشرٌان  د  على االلتصاد، ألنه ٌع

الحٌوي، وخٌر مثال على ذلن ضرب المطارات والموانئ وضرب المناطك السٌاحٌة، والهدؾ من 

مة جدا كونها السٌاحة مهذلن هو إشاعة الخوؾ والرعب والهلع فً هذه المناطك، وبال شن فان 

 لبعض الدول  مصدر دخل مهم ورئٌس

مباشرة لإلرهاب على االلتصاد هو صرؾ مبالػ كبٌرة على الحرب على الؼٌر ومن األهداؾ 

صرؾ هذه األموال على التنمٌة البشرٌة ، مثل الطرق والمستشفٌات ن ت  أمن المفترض واإلرهاب، 

هذه الحرب ممدمة على  ةتكون طرٌمها للحرب ضد اإلرهاب ،والمدارس وؼٌرها ،وهذه األموال تؤخذ 

ن هدؾ اإلرهاب تدمٌر المجتمع كله ،وإٌماؾ عجلة التمدم والتنمٌة ن تكون كذلن ألأالتنمٌة وٌجب 

(.21) 

 رابعا: األنعكاسات األمنية:

منهم أووتعد من اهم التؤثٌرات التً ٌشهدها المجتمع والذي ٌهدد بشكل واضح حٌاة االفراد        

ً ٌمر بها البلد من اخطر اشكال التهدٌدات األمنٌة الت د  ن اإلرهاب كما نعلم ٌعأواستمرارهم، وبما 

السٌما اذا جمع الفعل ومن واستمرار ومستمبل مجتمعاتها، أ هو ا  مهم ا  ستهدؾ جانبٌ إذودول العالم، 

وانما باالعتماد  ادواتها المباشرة ، عمالؾ لوى خارجٌة ،اذ ال ترٌد استاإلرهابً بٌن مطامع واهدا

 (22على محركات فً خلك االزمات داخل الدولة المستهدفة .)

فضال عن ذلن ٌترن تدهور الوضع األمنً وفمدان السلم المجتمعً حالة من الخوؾ والهلع والرعب 

االنفالت لألمن والسلم الدولٌٌن مما ٌزٌد من  فً داخل نفوس افراد المجتمع، وكذلن ٌشكل تهدٌدا  

األمنً وعدم االستمرار واالخفاق فً تحمٌك اهداؾ المجتمع فً عملٌة وحماٌة نظمه ومإسساته 

 والحفاظ علٌها.

 خامسا: االنعكاسات التربوية  )قطاع التربية والتعليم (:

 إذافراد انسانٌٌن ٌعٌشون فً مجتمع معٌن وفً زمان ومكان معٌنٌن  تعمل على اعداد ن العملٌة التربوٌةإ

ن ٌكتسبوا المهارات والمٌم واالتجاهات وانماط السلون المختلفة التً تٌسر لهم عملٌة التعامل أ نٌستطٌعو

 (23االفراد فٌها ) ؤمع البٌئة االجتماعٌة التً ٌنش

ن المإسسات االجتماعٌة التً اسند الٌها المجتمع مهمة التربٌة والتعلٌم كثٌرة ومتعددة وجب دراسة أوبما 

خر وهو آن الحدٌث عن التربٌة ٌمودنا الى شًء إب لما له من أهمٌة كبٌرة جدا داخل المجتمع وهذا الجان

لنجاح وسالمة هذه العملٌة كاالنسجام بٌن الوالدٌن والسٌر الحسن للعاللة فٌما  سابمةلزوم توفٌر ممومات 

دٌد من الدراسات تشٌر ن العبٌنهما ،فهذان العامالن ٌساعدان على نمو الفرد بشخصٌة كاملة ومتزنة أل

                                                           
21

-ِبٌٛ– 2، 1419عٍى اٌٛطٓ ٚاٌّٛاطٓ، ِجٍخ اٌشٌبض، اٌعذد  د. ٌٛعف ثٓ احّذ اٌشٍِح، احبس اإلس٘بة اٌتذٍِشٌخ- 

  24َ .ص2007
22

ٚدٌبْ ٌبعٍٓ عجٍذ، اإلس٘بة ٚتذاعٍبتٗ عٍى االِٓ ٚاٌغٍُ االجتّبعً، دساعخ ٍِذأٍخ، ِجٍخ اٌجحٛث اٌتشثٌٛخ - 

 . 467َ،ص2016، 50ٚإٌفغٍخ، جبِعخ ثغذاد وٍٍخ اٌتشثٍخ ٌٍجٕبد، اٌعذد 
23

 . 181ص  1981ٍِٕش اٌّشعى عشحبْ ،فً اجتّبعبد اٌتشثٍخ ،اٌطجعخ اٌخبٌخخ ، داس إٌٙضخ اٌعشثٍخ ثٍشٚد - 
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سر المتصدعة والتً تسودها الخالفات والمشاحنات بٌن سر التً تفمد لهذه الخاصٌة كتلن األ  ن األ  أالى 

ن سمتً التؽٌر السرٌع وعدم االستمرار التً تتسم بها إ( 24الوالدٌن تإثر بدرجة بلٌؽة على تربٌة أبنائها )

هذا  تجاهٌة التربوٌة ، وأصبحت مشكلتها فً الدرجة األولى على العمل ارباكا   تاالمجتمعات الحدٌثة خلف

التؽٌر هً كٌفٌة التوفٌك بٌن احترام التمالٌد ومختلؾ المٌم والمعاٌٌر والحاجة الى التكٌؾ مع الموالؾ 

ن أالجدٌدة والحمائك المستجدة وتتفالم المشكلة بشكل اكبر عندما تتسارع وتٌرة التؽٌر بحٌث ٌستطٌع 

  .(25لل )أو أجٌل واحد  فٌزمنٌحدث هزة اجتماعٌة 

وهنان عوامل كثٌرة ومتنوعة كامنة وراء هذا التؽٌر منها العوامل البٌئٌة وما تسببه من كوارث، 

والعوامل السكانٌة والحران االجتماعً والى جانب هذا نجد الثورات والحروب الداخلٌة والتً 

افراد المجتمع ،والتً من خاللها أٌضا تصبح فٌها المٌم  بطبٌعة الحال تولد إرهابا حمٌما على

ٌنعكس على أنماط  نفسه والمفاهٌم فً حالة مستمرة من االضطراب والتحول ،وهو فً الولت

السلون وأسالٌب التفكٌر ، الن الفرد كما نعلم من خالل تفاعله فً الموالؾ االجتماعٌة فً مراحل 

ن أوفك معاٌٌر محددة ،وانطاللا من على ى أنواع السلون عمره ٌكتسب ثمافة مجتمعه وٌتعود عل

جدٌدة  ا  واهداف ا  احد التؽٌرات التً تعٌشها االسرة ،فانه ٌجعلها مهٌؤة بان تظهر لٌم ٌعد  اإلرهاب 

وبناء أنماط من السلوكٌات والعاللات ،الن بوجود هذه االزمة ٌؽٌب جو االستمرار واالمن ، 

عوائك للعملٌة التربوٌة  د  ً الرعب وعدم االستمرار والتً تعوٌحل محلها مصطلحات أخرى ه

فً هذه العملٌة  كبٌرا   دورا   إديوذلن الن المناخ االسري الذي ٌتكون المجتمع منه ٌ 26السلٌمة 

الن الفرد ٌحتاج الى جو دافئ ومستمر كما ٌحتاج أٌضا الى  الرعاٌة والمساندة واالهتمام خاصة 

ة ألنه ولكً ٌتم هذا النمو البد ان ٌجد الكبار الذٌن ٌعتنون به والٌجب ان فً مراحل النمو المبكر

 . (27ٌشعر بانه معزول بإهمال من لبل والدٌه )

 سادسا: االنعكاسات الصحية:

ن الحالة الصحٌة والنفسٌة للفرد لد تتعرض لبعض المظاهر المرضٌة نتٌجة لمعاٌشته إ       

توافمه واتزانه ،ومن بٌن هذه المظاهر نجد الخوؾ ، وعدم االرتٌاح  فًاإلرهاب، وهو ما ٌإثر 

صٌب االفراد بحاالت الملك تن نتٌجة فمدان االمن لد إ( 28،والشعور باإلحباط والملك وؼٌرها )

التً لد تتطور الى امراض عملٌة خطٌرة ،وهو ما ٌسمى فً اختصاص علم النفس بممة االحداث 

تتعرض عائلته الى إبادة  ن  ؤن ٌذهب بعمل صاحبه كأنه ؤالذي من ش المملمة وهو الصى حد للملك

جماعٌة من طرؾ جماعة إرهابٌة وٌنجو فرد واحد فموالؾ الخوؾ والتهدٌد هً مصدر الملك 

ن الملك أن ٌن ٌعٌمان تمدم الفرد وٌإثران فً اتزان شخصٌته ،وٌإكد العدٌد من الباحثٌلكونهما عامل

                                                           
24

 .201ص  2000خًٍٍ ِعٛض ٍِخبئًٍ، عٍُ إٌفظ االجتّبعً اٌطجعخ اٌخبٌخخ، داس اٌفىش اٌجبِعً اإلعىٕذسٌخ - 
25

 . 198ص-2003-ى، داس اٌصفبء ٌٍٕشش ، عّبْ دمحم احّذ اٌّٙششي، اٌتٕشئخ االجتّبعٍخ ٌٍطفً، اٌطجعخ األٌٚ- 
26

- 89ص-1994احّذ صٛاٌحخ، ِصطفى ِحّٛد حٛاِذح، اعبعٍبد اٌتٕشئخ االجتّبعٍخ ٌٍطفٌٛخ داس اٌىٕذي، ٌجٕبْ - 

90. 
27

 .50-49ص 1984ِحّٛد اٌغٍذ أثٛ إٌجً، عٍُ إٌفظ االجتّبعً، اٌطجعخ اٌخبٌخخ داس إٌٙضخ اٌعشثٍخ، ثٍشٚد - 
28

 .22-17، ص2001ٍذ عخّبْ، اٌمٍك ٚإداسح اٌضغٛط إٌفغٍخ، اٌطجعخ األٌٚى، داس اٌفىش اٌعشثً، اٌمب٘شح فبسٚق اٌغ- 
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دمرا للفرد فٌمل بذلن اتزانه وٌصبح عرضة لألمراض ،كذلن الحرمان الدرجة العالٌة ٌصبح م يذ

من الوالدٌن بفعل اإلرهاب له انعكاسات وخٌمة على الصحة النفسٌة لألبناء وخاصة الصؽار منهم 

م ٌإدي الى بعض المظاهر السلوكٌة كالخوؾ والعدوان وعدم الشعور ، فحرمان األطفال من األ

بالنمو الحركً والى االنطواء والملك وللة التوافك النفسً واالجتماعً باألمن ،وٌإدي الى التؤخر 

ٌإدي الى الالمباالة  وتبلٌد المشاعر وعدم المدرة على التفاعل مع ف،اما الحرمان من االب 

لة تتمثل فً مشاعر بثار سلبٌة تمتد الى حٌاتهم المستمآاالخرٌن ،كما ٌصبح االطفال ٌعانون من 

فس . وهنان العدٌد من الدراسات التً اهتمت بدراسة اثر االحداث عدم الرضا على الن

والمتؽٌرات النفسٌة واالجتماعٌة على صحة الفرد مثل ،كانون ،سٌلً ،دولؾ ما ٌر ،هلمز ،براون 

ن هذه أوبولجر،وكانت نتائج ابحاثهم التً أجرٌت بهدؾ الكشؾ على هذه العاللة تشٌر الى 

الصدد سواء  كان من حٌث التهٌئة او ترسٌبها أي ظهورها على  االحداث تسهم بدور هام فً هذا

نحو مباشر ومنه ٌتبٌن الدور الذي تإدٌه هذه ألحداث والموالؾ السلبٌة التً ٌتعرض لها االفراد 

فً اثارة المشمة النفسٌة لدٌهم ،كما تتمثل فً اعراض معٌنة كؤعراض، الملك واالكتئاب والتً 

 . (29فاءتهم وفاعلٌتهم )تنعكس أساسا على انخفاض ك

 نتائج البحث:

تاثر المجتمع العرالً بشكل كبٌر باألعمال اإلرهابٌة وأدى ذلن الى انعكاسات خطٌرة جدا على -1

والمستوٌات ذات التماس المباشر بالمجتمع والتً لها دور  كافة المجتمع وافراده على المجاالت

 .كبٌر فً تمدم المجتمع وتطوره أٌضا  

لإلرهاب انعكاسات كبٌرة على المجتمع العرالً من الناحٌة االجتماعٌة والعمل على تفكٌن كان -2

وحدات المجتمع ومكوناته أٌضا من خالل بث الرعب والهلع داخل المجتمع عن طرٌك التفجٌرات 

 وعملٌات المتل والخطؾ واالبتزاز مما ادى الى تهجٌر الكثٌر من المكونات وتنالص اعدادها.

جوة كبٌرة بٌن مكونات المجتمع العرالً و تراجع واضح فً التماسن والسلم المجتمعً خلك ف-3

. 

والطالات البشرٌة  كافة استنزاؾ طالات الدولة من خالل تسخٌر امكانٌاتها المادٌة والمعنوٌة-4

 والموات األمنٌة لمكافحة التنظٌمات اإلرهابٌة والحد من انتشارها.

خالل العملٌات اإلرهابٌة التً تحدثها هذه التنظٌمات من عملٌات  اضعاؾ الدولة التصادٌا من-5

تفجٌرات والمفخخات وعملٌات الخطؾ والمتل والتهدٌد أٌضا فً األماكن السٌاحٌة واألسواق 

وأماكن العبادة كذلن، مما ٌإدي الى تروٌع الناس واخافتهم وتعرضهم للمتل وللخطر فً كثٌر من 

الٌة من واردات مالٌة لمطاعات التصادٌة مهمة ، كمطاع السٌاحة األحٌان وحرمان الدولة العر

 والنفط وؼٌرها .
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-232(، عٍُ إٌفظ االجتّبعً،"اعغٗ ٚتطجٍمبتٗ "، داس اٌفىش اٌعشثً اٌمب٘شح، ص1999ثٓ دسٌٚش صٌٓ اٌعبثذٌٓ، )- 

233. 
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تاثٌراإلرهاب بشكل واضح على الحالة الصحٌة ألفراد المجتمع من خالل معاٌشتهم لألوضاع  -6

 التً ٌخلمها اإلرهاب داخل المجتمع من عملٌات ارهابٌة مختلفة .

رة على ابناء المجتمع بسبب الظروؾ الماسٌة التً خلفها ثار النفسٌة الخطٌظهور العدٌد من اآل-7

االرهاب وانتشار االضطرابات النفسٌة واضطرابات ما بعد الصدمة بٌن العدٌد من ابناء المجتمع 

 السٌما النساء واالطفال.و

 توصيات وهقترحات البحث: 

فً تحمٌك أهدافها  محاربة التنظٌمات المتطرفة والعصابات االجرامٌة، وعدم إعطائها الفرصة-1

ومصالحها واطماعها فً المجتمع من خالل اجهاض كل محاوالتها وافشال مخططاتها االجرامٌة 

عن طرٌك تفعٌل دور الموات األمنٌة، وتنشٌط األدوار االستخباراتٌة بشكل فعال، واشران المواطن 

 األمنٌة بذلن. بهذا االمر من خالل مرالبته ألي تحركات وافعال اجرامٌة، وإبالغ الموات

مثمؾ، ٌدرن أهمٌة الحفاظ  تركٌز المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة على دور التعلٌم فً خلك جٌل واع  -2

على وحدة المجتمع وجعله ٌحس وٌشعر بالمسإولٌة الملماة على عاتمه فً المضاء على اإلرهاب والحد 

 فً المضاء على اإلرهاب. وفعاال   ا  مهم ا  عنصر د  من انتشاره ،كونه ٌع

تفعٌل دور المإسسات الدٌنٌة فً المجتمع للعمل على إشاعة روح التعاون والتسامح بٌن افراد -3

المجتمع، والمضاء على كل أنواع الطائفٌة التً ٌستؽلها اإلرهاب فً تحمٌك أهدافه ومصالحه االجرامٌة 

والمومٌات المختلفة واحترام عاداتهم نشر حب واحترام األدٌان األخرى  فضال  عنفً المجتمع، 

 وتمالٌدهم.

تنشٌط العامل االلتصادي للبلد، وعدم إعطاء الفرصة للمجامٌع اإلرهابٌة بضرب المإسسات  -4

والدوائر والموالع السٌاحٌة التً تعد عصب وشرٌان االلتصاد للدولة، والمضاء على الفمر، والبطالة، 

ٌضا نسبة الجرائم اإلرهابٌة فً المجتمع، واشؽال الشباب باألنشطة رتفع أتالتً بارتفاع معدالتها سوؾ 

 التً تخدم المجتمع كالرٌاضة والفعالٌات الثمافٌة والترفٌهٌة.

، والتً تشمل حاالت الطالق والتفكن االسري وانتشار االنحراؾ كافة معالجة المشكالت االجتماعٌة-5

بالمخدرات والتً تعمل بدورها على انتشار اإلرهاب  لدى االحداث والرشوة، وحاالت السرلة والمتاجرة

 فً المجتمع العرالً.

 :المصادر

 * المران الكرٌم

دمحم عبد المحسن سعدون، مفهوم اإلرهاب وتجرٌمه فً التشرٌعات الوطنٌة والدولٌة، بحث منشور، - 1

 .139، ص2008، 7مجلة المعهد التمنً، النجؾ، العدد

  www.almaany .comم عربً. معج -معجم المعانً الجامع-2
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Reflections of Terrorism on the Iraqi Society 

After 2003: An analytical Social Study 

Ahmed Malallah Shahab  

  

Waad Ibrahim Khalil  


 

Abstract: 

    The study tackles the Reflections of terrorism of Iraqi society, 

which studied the most important and exodus of those 

implications and its impact on the members of the community 

and its institution the study also addressed the implications of the 

emergence of terrorism in Iraqi society and the most of its 

criminal activities and terrorism has left society in various aspects 

of the implications of the stage Which appeared clear in coherent  

disaster in the coherence ,migration of most of the components 

and decreased their preparation as well as the many mental 

effects of which a senior layer of soccer society ,the serious 

economic recurrence of terrorism through its multiple crimes that 

have been affected by the fund of society ,shaded and praised the 

path of context of contexts and devastating areas and in a short 

deficiency in most of the basic services not to mention the 

educational, political and intellectual conflicts left by terrorist 

offenses in society .  

Key words :  Terrorism ,  Socity  , Social implications 
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