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 تداعيات االرهاب عمى مؤشرات التنمية البشرية " العراق انموذجًا "

 أ.م.د. وسام عبداهلل جاسم 

 جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد 
 لمعموم االنسانية / قسم الجغرافية

  
 المستخلص 

ظاىرة عادلية ، ال ينسب لدين وال ؼلتص بقـو ، وىو ناتج عن التطرؼ الذي ال يكاد ؼللو منو رلتمع من اجملتمعات ادلعاصرة . اذ  االرىاب
أخذت ظاىرة اإلرىاب خالؿ العقد االخَت من القرف العشرين وبداية القرف احلادي والعشرين بالظهور على الساحة الدولية ألغلب بلداف 

االىتماـ هبا متزايداً من قبل البلداف ادلتقدمة والنامية على حٍد سواء ، وذلك نسبة آلثارىا السلبية يف حياة اجملتمعات البشرية، العامل شلا جعل 
إذ ارتبط شيوع ىذه الظاىرة بتطور األحداث اجلارية يف الساحة السياسية، حىت اضحى مفهـو اإلرىاب صفة لصيقة لكل حدث سواء كاف 

 ذلك.  سلططا لو أـ غَت
 وتتمثل اعلية وىدؼ البحث يف انو يوضح ابعاد وسلاطر اىم ظاىرة عدوانية شغلت العامل بأمجعو وخصوصًا ادلنطقة العربية واليت تستند على

ية لالرىاب العنف بكل اشكالو لتحقيق اىداؼ ظاىرة االرىاب ادلدمرة للبٌت البشرية والبٌت التحتية للدولة العراقية وادلخاطر الراىنة وادلستقبل
مباحث اذ عاًف ادلبحث األوؿ االطار النظري للدراسة ، وجاء ادلبحث  اربعةبتهديد سيادة ومستقبل الدولة العراقية . يتكوف البحث من 

رات الثاين ليعاًف مفهـو االرىاب وتاريخ نشأتو اما ادلبحث الثالث فقد سلط الضوء على اىم االبعاد االقتصادية لإلرىاب واثرىا على مؤش
 . اما ادلبحث الرابع فقد جاء ليعاًف االبعاد االجتماعية لالرىاب  التنمية ادلستدامة يف العراؽ
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 المبحث االول )االطار النظري(

 .المقدمة:1

، وىو ناتج عن التطرؼ الذي ال يكاد ؼللو منو رلتمع من اجملتمعات ادلعاصرة. وىو  االرىاب ظاىرة عادلية، ال ينسب لدين وال ؼلتص بقـو
صراع موجو لتحقيق أىداؼ سياسية ؽلارسو أفراد أو مجاعات أو دوؿ بغياً على اإلنساف. إّف مصطلح اإلرىاب يدؿ على األعماؿ واألفعاؿ 

ر اخلوؼ والرعب بُت صفوؼ ادلواطنُت، ويؤكد على الطابع غَت الشرعي لتلك األعماؿ وما ينتج عنها من خسائر مادية اليت ينتج عنها نش
ومعنوية. وىو كونو فعال من أفعاؿ العنف عادة ما يتضمن ارتكاب جرائم خطَتة مثل القتل العمد أو اختطاؼ األشخاص، وىو غالًبا ما 

اإلرىاب على انو األسلوب وعليو ؽلكن اف يعرؼ  َت على سياسات الدوؿ، أو ترويع القائمُت عليها.يتم ربقيًقا ألىداؼ سياسية للتأث
ؼ هبا األكثر عنًفا يف التعبَت عن اذباه مرفوض من السلطة القائمة، ينشأ ويتطور وؽلارس نشاطو يف العادة بعيًدا عن القنوات الشرعية ادلعًت 

مواقع غَت متوقعة ويستهدؼ ادلدنيُت الذين ال حوؿ ذلم إلشاعة الذعر بينهم، وزعزعة االستقرار  ويعمل يف سرية شديدة ويوجو ضرباتو إىل
 يف اجملتمع، وَىزِّ السلطة القائمة يف الدولة(.

 أخذت ظاىرة اإلرىاب خالؿ العقد االخَت من القرف العشرين وبداية القرف احلادي والعشرين بالظهور على الساحة الدولية ألغلب بلداف
ات البشرية، العامل شلا جعل االىتماـ هبا متزايداً من قبل البلداف ادلتقدمة والنامية على حٍد سواء، وذلك نسبة آلثارىا السلبية يف حياة اجملتمع

إذ ارتبط شيوع ىذه الظاىرة بتطور األحداث اجلارية يف الساحة السياسية، حىت اضحى مفهـو اإلرىاب صفة لصيقة لكل حدث سواء كاف 
من أحد األسباب اليت ذبعل شخص ما إرىابيًا أو رلموعة ما إرىابية ىو عدـ استطاعة ىذا الشخص أو ىذه ،  سلططا لو أـ غَت ذلك

 اجملموعة من إحداث تغيَت بوسائل مشروعة، كانت إقتصادية أو عن طريق اإلحتجاج أو اإلعًتاض أو ادلطالبة وادلناشدة بإحالؿ تغيَت. ويرى
  األذف الصاغية دلا يطلبو الناس سسواء أغلبية أو أقلية( من شأنو أف ينزع الفتيل من حدوث أو تفاقم األعماؿ اإلرىابية.البعض أف بتوفَت

لبطالة، ؽلكن استنتاج العوامل واالسباب اليت تؤدي اىل مثل ىذه السلوكيات اخلطرة يف اجملتمعات باهنا تًتكز بالعوامل االقتصادية ادلمثلة سبا
ع الثروة وادلوارد الالزمة للتنمية وتوفَت احلاجات االساسية للناس وعلى ضلو غَت متوازف، عمليات الفساد االداري واحلكومي...اخل(. وسوء توزي

والعوامل االجتماعية ادلمثلة سبانتشار ظاىرة الطالؽ وتفكك االسرة، واطلفاض نسبة الزواج لدى الشباب، وصعوبة احلصوؿ على الرعاية 
ولية يف قطاع الصحة العاـ، وانتشار ادلخدرات بُت الشباب واجلهل...اخل( والعامل السياسي ادلمثل سبالظلم والعدواف واستعماؿ الصحية اال

السلطة القسري وفقداف النظاـ ادلؤسسايت يف اساليب احلكم وغياب الطابع ادلدين واستعماؿ القوة ضد البشر وخصوصا يف االنظمة 
 حقوؽ االنساف االساسية...اخل(.الدكتاتورية اليت تصادر 

ؽلكن معاجلة ظاىرة االرىاب على الصعيد الداخلي واخلارجي، فعلى الصعيد الداخلي يتطلب احلل تفعيل اخلطاب الديٍت الفهاـ العامة من 
حقوؽ الناس وتقوية  الناس باف الدين ىو ىداية الناس اىل امن وسالـ اجملتمعات، وليس ترىيبهم وكذلك تفعيل احلس الدؽلوقراطي وضماف

االرىاب والتطرؼ. اما على الصعيد اخلارجي فيتطلب االمر رلهود  اليت من شأهنا أف تنزع فتيل شعور الفرد بادلواطنة، وغَتىا من االساليب
 اشلي واسع يشمل تعاوف مجيع دوؿ العامل للقضاء على ىذه الظاىرة اخلطَتة.

 .المشكلة:2
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ابعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف العراؽ(  -، وبالنسبة دلوضوع البحث س االرىاب تصاغ مشكلة اي حبث بصيغة اسئلة     

 -ؽلكن صياغة مشكلة البحث كما يلي:

 ؟ .مىت دخلت الظاىرة االرىابية يف العراؽ1

 ؟ وسائل االرىاب يف العراؽ .ماىي اىداؼ و2

 ؟ واالضرار السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تصيب اجملتمع العراقي والدولة العراقية.ماىي اخلسائر 3

 ؟ .كيف تتم مواجهة الظاىرة االرىابية وماىي الوسائل ادلوجهة4

 .الفرضية:3

 الفرضية ىي اجابة اولية على اسئلة مشكلة البحث، وؽلكن صياغة فرضية البحث كما يلي:

 وىي من نتائج ىذا االحتالؿ. 2003ابية للعراؽ بعد االحتالؿ االمريكي للعراؽ عاـ .دخلت الظاىرة االرى1

.اف اىداؼ االرىاب يف العراؽ تتمثل يف تدمَت البنية االجتماعية واالقتصادية للدولة العراقية وتدمَت تارؼلو وحضارتو وسبزيق الشعب 2

 العراقي.

ت تستنزؼ امكانيات العراؽ البشرية واالقتصادية وادلالية عن طريق اتباعها اسلوب التدمَت .اف الظاىرة االرىابية منذ دخوذلا للعراؽ اصبح3

 جلميع امكانيات الدولة العراقية.

 .يتم مواجهة الظاىرة االرىابية من خالؿ الوحدة الوطنية بُت مجيع مستويات الشعب العراقي واجراء مصاحلة وطنية حقيقة فيو.4

 :مناهج البحث .4

، وذلك دلعرفة تاريخ ظهور ادلنظمات االرىابية يف العراؽ  ع البحث مجيع مباحثو منهجاف علا ادلنهج التحليلي وادلنهج التارؼلييتب     

 . وكذلك ربليل االنتماءات االقليمية والدولية واىداؼ و وسائل وايدولوجية االرىاب يف العراؽ
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 .تقنيات البحث:5

 : االرىاب التقنيات االتيةلقد استخدـ الباحث يف دراسة موضوع 

 .GIS .التمثيل اخلرائطي باستخداـ نظم ادلعلومات اجلغرافية1

 . .التحليل الكمي2

 .اهمية وهدف البحث:6

تتمثل اعلية وىدؼ البحث يف انو يوضح ابعاد وسلاطر اىم ظاىرة عدوانية تستند  على العنف بكل اشكالو لتحقيق اىداؼ الظاىرة      

 رة للبٌت البشرية والبٌت التحتية للدولة العراقية وادلخاطر الراىنة وادلستقبلية لالرىاب على امخاد سيادة ومستقبل الدولة العراقية.االرىابية ادلدم

 .الحدود المكانية والزمانية:7

 . احلدود ادلكانية ىي العمليات االرىابية اليت حدثت يف مجيع زلافظات العراؽ

 .2013-2009ة بُت اما احلدود الزمانية فهي ادلد

 ( مفهوم اإلرهاب )الثاني  مبحثال

  مفهوم االرهاب
اف مفهـو االرىاب نسيب متطور ؼلتلف من مكاف الخر ومن شخص لغَته ومن عقيدة او فكرة لغَتىا وحسب ادلتغَتات الظرفية 

لالرىاب او للجرؽلة السياسية يقبل بو اجلميع وادلكانية على الرغم من وجود قواسم مشًتكة فمن الصعب جدا اف نعتقد بوجود مفهـو زلدد 
اذ اف إف أوؿ استخداـ للفظة اإلرىاب حسب وقد ظهرت كلمة االرىاب ككلمة حديثة اساسها رىب دبعٌت خاؼ،  او يناؿ الرضا التاـ.

 1794إىل  1793د من موسوعة ادلورد، تعود إىل أياـ الثورة الفرنسية حيث استخدمت الكلمة يف فرنسا لوصف نظاـ حكومي جديد امت
 . (1س  أطلق وصف اإلرىاب ألوؿ مرة على روبسبَت ورفاقو اذ

وكلمة ارىاب مصدر مشتق من سأرىب( دبعٌت األخذ بالسيف والتهديد، واإلرىايب، ىو من يلجأ إىل العنف إلقامة سلطتو. واحلكم اإلرىايب 
ومجاعات ثورية لتحقيق أىداؼ سياسية فاإلرىاب إذف ىوا استخداـ نوع من احلكم يقـو على اإلرىاب والعنف، تعمد إلية حكومات 

 .   العنف غَت القانوين أو التهديد بو لتحقيق أىداؼ سياسية سواء من احلكومة أو األفراد أو اجلماعات الثورية وادلعارضة

                                                           
 .2006شباط   15 بتاريخ ، تاالنًتن ادلعلومات العادلية / على شبكة منشوربدر بن ناصر البدر، اإلرىاب، كتاب  - 1
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ذا العنف سواء أكاف ىذا اجملتمع دولة أو وعليو فاالرىاب ىو العنف ادلنظم دبختلف أشكالو وادلوجو ضلو رلتمع ما أو حىت التهديد هب
رلموعة من الدوؿ أو مجاعة سياسية أو عقائدية على يد مجاعات ذلا طابع تنظيمى هبدؼ زلدد ىو إحداث حالة من التهديد أو الفوضى 

بالرعب او العنف او الفزع العمل االجرامي ادلصحوب اذف ىو  .( 2س لتحقيق سيطرة على ىذا اجملتمع أو تقويض سيطرة أخرى مهيمنة عليو
عة بقصد ربقيق ىدؼ معُت، وىو كل جناية او جنحة سياسية او اجتماعية ينتج عن تنفيذىا والتعبَت عنها ما يثَت الفزع العاـ دلا ذلا من طبي

دويل دبصادره ادلختلفة دبا يف ينشأ عنها خطر عاـ كما انو كل اعتداء على االرواح وادلمتلكات العامة او اخلاصة بادلخالفة الحكاـ القانوف ال
 .(3س ذلك ادلبادئ العامة للقانوف

ادلعجم الوسيط، ىم، الذين يسلكوف سبيل العنف واإلرىاب لتحقيق أىدافهم السياسية، ويف ادلنجد كلمة اإلرىايب اما االرىابيوف فبحسب 
 .( 4س تدؿ على كل من يلجأ إىل اإلرىاب إلقامة سلطة

مشكالت التطرؼ واالرىاب على الساحة الدولية كطابع شليز ومؤثر يف رلريات االمور فيها، وىذا يعد من االمور اخلطَتة  من الواضح بروز
، خصوصا يف منطقة الشرؽ االوسط واليت افرزت تدىورا واضطرابا سياسيا من خالؿ  يف سلتلف اجملاالت واليت هتدد االمن والسالـ العادليُت

فيها، ذلذا فالبد من توضيح وربديد بعض ادلصطلحات وسبييزىا للوقوؼ بشكل اكيد على مسبباهتا وزلاولة اغلاد اعماؿ العنف والتعصب 
حًتاـ الراي الطرؽ الكفيلة يف ادلعاجلات الفورية وادلتانية ذلا، ومن ادلعلـو اف ىناؾ فرقا بُت االنغالؽ لرأي أو فكرة معينة وعدـ االعًتاؼ او ا

، ىذا من حيث توضيح ادلفهـو العاـ ذلا وللوقوؼ على ادلعٌت الشمويل لتلك  والتعصب وادلغاالة يف االراء وادلواقفاالخر، وبُت التطرؼ 
 ادلصطلحات علينا تبياف اخلصائص وادلشًتكات فيها وادلفػردات العامة ذلا وكما يلي: 

  التعصب
ا ومن الناحية اللغوية فأنو يعٍت عدـ قبوؿ احلق برغم وضوح الدليل بناءا ؽلكن اعتباره النواة االوىل لالرىاب مرورا دبراحل اخرى اكثر تعقيد

، دبعٌت االرتباط الكلي بتلك ادلسميات  على ميل شديد اىل جهة معينة او مجاعة او مذىب او فكر سياسي او طائفة وىو من العصبية
ص من ىذا النوع بادلتعصب وىذا من السلوؾ اخلطر الذي واجلد الكامل والقوي على نصرهتا والتمسك االعمى دببادئها ويطلق على الشخ

يؤدي اىل التطرؼ واذلالؾ كاضلدار البد منو، نتيجة التشدد وعدـ االنفتاح وعدـ التعامل دببدا احلوار ادلتسامح. واشد اشكاؿ التعصب 
 خرين.خطرا ىو التعصب القومي والديٍت. ىذا النوع من السلوؾ ادلتعصب يرفض احلق ويصادر اراء اال

  التطرف
القوؿ وىو ادلرحلة الثانية االشد خطورة بعد التعصب، واخلطوة التالية القريبة يف سلم الصعود ضلو ىاوية االرىاب، ويعٍت الشدة واالفراط يف 

ولغويا فانو االمر  وادلوقف وىو اقصى االذباىات او النهاية والطرؼ البعيد جدا دبعٌت اخر فهو احلد االقصى. والتطرؼ ىو الغلو ادلبالغ بو
الذي يتجاوز حدود ادلعقوؿ والالمعقوؿ يف الطرح واالفعاؿ. وىو موجود يف الكثَت من دوؿ العامل وناتج عن االنفعاؿ وحُت يقًتف التطرؼ 

ف التطرؼ ىو ادلغاالة بالعنف واالعماؿ العدائية االجرامية اليت هتدد استقرار الناس وامنهم يصبح يف نطاؽ االعماؿ االرىابية. واكثر مشوال فا

                                                           

 ادلصدر نفسو . - 2
 .pdfبصيغة  تاالنًتن ادلعلومات العادلية / شبكة على خالد السيد، االرىاب الدويل واجلهود ادلبذولة دلكافحتو، حبث منشور - 3
 الرابط :اإلسالـ،موقع ، تاالنًتن ادلعلومات العادلية / شبكة على حبث منشور عبد اهلل بن الكيالين األوصيف، اإلرىاب والعنف والتطرؼ يف ضوء القرآف والسنة، - 4
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احلادة يف ادلذىب والدين والسياسة والفكر وىو اسلوب مدمر يف حياة الفرد واجلماعة والبد من مقاومتو من خالؿ تفعيل الدور القانوين 
 وبطرؽ واشكاؿ متعددة مهما كاف الطرؼ الذي ؽلارسو.

  االرهاب
واشاعة عدـ االطمئناف وبث الرعب والفزع واذلدؼ منو خلق عدـ االستقرار لغويا فاف االرىاب من الرىبة أي اخلوؼ او دبعٌت التخويف 

لتحقيق غايات واىداؼ معينة واالرىاب ىو العنف ادلخيف ادلرعب الذي يستخدـ ضد االنساف وضد حقوقو االساسية يف احلياة. 
ومنها ماأقًتف باالرىاب مثل الفاشية اليت نشأت يف  والنظريات الدكتاتورية اليت تعٍت اضطهاد البشر وسوء استخداـ السلطة وشلارسة العنف

 .(5س ايطاليا وارتبطت باسم سموسوليٍت( والنازية يف ادلانيا كحركة عنصرية ارتبطت باسم سىتلر(
 ويقسم اإلرىاب حسب القائمُت بو إىل نوعُت علا: 

      . إرهاب الدولة1
الرعب كأداة للقمع والتحكم، وقد فقد آالؼ البشر حياهتم على أيدي  من ادلعروؼ تأرؼليا أف األنظمة الدكتاتورية استخدمت  

دولة الرعب، الىداؼ معينو، وىذه األىداؼ قد تكوف االحتفاظ بالسلطة أو قمع ادلعارضة، فاإلرىاب يساعد الدولة على ربقيق بعض 
ؤسسة أو اإلرىاب السلطوي أو ادلؤسسي نظرا ألنو األىداؼ اليت تعجز الطرؽ السلمية عن ربقيقها، وإرىاب الدولة يسمى أيضا إرىاب ادل

ػلافظ على السلطة والشرعية وادلؤسسات، ويربر معظم اإلرىاب الفردي من جانب مرتكبيو بأنة صراع ضد األنظمة الوحشية القمعية، حىت 
 .( 6س لونتج عنو قتل األبرياء

  . إرهاب األفراد والجماعات2
لك الذي ؽلارس ضد األفراد ادلدنيُت وعلى األخص داخلها يكوف دبوجبو عنف مضاد، ولقد كاف ذلك أف الرد على إرىاب الدولة وخاصة ذ

ىو أوؿ ما عرفو التأريخ احلديث من إرىاب األفراد، كرد فعل على إرىاب السلطة أو الدولة، ويسمى باإلرىاب غَت السلطوي ويوجو ضد 
ومن خالؿ ما طرحناه ؽلكن استنتاج العوامل واالسباب اليت تؤدي اىل مثل ىذه .  (7س الدولة من جانب اجلماعات واألفراد ادلناوئة ذلا

 السلوكيات اخلطرة يف اجملتمعات دبا يلي:
  . االسباب االقتصادية1

 أ. البطالة:
بالعجز واليأس من فالبطالة وانتشارىا بصورة واسعة لدى فئة الشباب خاصة سواء كانت بطالة حقيقية أـ بطالة مقنعة، فإهنا تولد شعورا 

ناحية، وشعورىم باإلحباط من ناحية أخرى إىل جانب شعور ىؤالء الشباب ادلرتبط بواقع احلياة ادلرير بأهنم ليس لديهم ما يغَتوه أو 
ر معها ػلافظوف عليو باالستمرار باحلياة، ىذا الواقع مًتابط مع جهات أو مجاعات مستعدة لتقدًن أمواؿ كبَتة لقاء أعماؿ صغَتة يستشع

الشباب أهنم يقوموف بعمل ما وإف كاف ذا طابع عنيف أو دموي ولكنو بالنسبة إليهم عمل ىادؼ يستحق اجلهد ادلبذوؿ فيو، فالشاب 
 .الذي ال غلد لو فرصة عمل يكوف ىدفا سهال دلختلف االذباىات ادلتطرفة دينيا أو سياسيا أو عصابات النصب واالحتياؿ والسطو ادلسلح

                                                           

 12:9، 2005/ 9/7،  1253زلمد حسُت علي ادلعاضيدي، احلوار ادلتمدف ساحملور، االرىاب، احلرب والسالـ(، العدد  - 5
 .23،21،ص تاالنًتن ادلعلومات العادلية / شبكة على حبث منشور دراسات ؽلنية، نوف الدويل العاـ،ميل حزاـ ػلِت الفقية، مفهـو اإلرىاب يف القا - 6
 

 .1، ص 1992،  زلمد عزيز شكري، اإلرىاب الدويل - 7
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  يع الثروة والموارد الالزمة للتنمية وتوفير الحاجات األساسية للناس وعلى نحو غير متوازنب. سوء توز 
بعبارة أخرى وجود خلل يف العدالة االجتماعية تفرز قدرا متعاظما من الظلم والتضجر االجتماعي اجلماعي واحلرماف النسيب لدى قطاعات 

بالضرورة ناذبا من الفقر واالفتقار على ادلستوى الفردي، وذلك أف األفراد القائمُت باإلرىاب متزايدة من السكاف، وىنا احلرماف النسيب ليس 
ة قد يكونوف أغنياء بذاهتم ولكنهم انطالقا من اإلحساس بالتهميش والدونية من قبل الدولة شلا ؼللق حالة من الغضب والنقمة لدى فئة معين

 .رىايبذباه فئات أخرى ورد فعل متطرؼ مصحوب بعمل إ
  ج. عمليات الفساد اإلداري الحكومي

اليت تسهم هبا معظم البلداف واألزمات االقتصادية ادلستمرة ابتداء من التضخم والكساد االقتصادي إىل حاالت الكسب غَت ادلشروع يف 
سات تولد لدى الشباب أو الناس الصفقات اليت تتم بشكل غَت قانوين مع رجاؿ الدولة أو الدخوؿ يف صفقات غَت قانونية مثل ىذه ادلمار 

احملرومُت سلوكا عدوانيا عنيفا من الكبت سرعاف ما ينفجر بعمل عدواين منظم يستهدؼ األشخاص وادلؤسسات أو الدولة ذاهتا شلا يؤدي 
مليات االختطاؼ االجتماعية للدولة، وىنا يتخذ اإلرىاب صورا عديدة منها سحاالت السلب والنهب وع -إىل تدىور األبنية االقتصادية 

 .( 8س ادلنظمة ادلصحوبة بدفع فدية مالية معينة تستخدـ لتمويل عمليات إرىابية على الصعيد السياسي من تنظيم محالت مسلحة وغَتىا(
  . األسباب السياسية2

 يف دبا حياة ادلواطن سبس اليت القرارات ازباذ يف الطبقات، سلتلف ومن للشباب بالنسبة وخاصة السياسية، ادلشاركة مستوى تديناف 

 الشعبية التنظيمات يف والنشيطة العضوية الفعالة طريق عن أو العمل أو السكٍت احلي أو ادلدرسة أو األسرة داخل سواء اليومية احلياة ذلك

 أو عامة مسائل حوؿ واحلوار الرأي إبداء على القدرة تنمي لديو اليت الواسع دبعناىا السياسية ادلمارسة عن بعيد اليـو فشبابة. والرمسي

 الشباب جيل مع احلوار عن العجز إف .برأي غَته اقتنع إذا رأيو عن والتنازؿ ربليلو ونقده بعد اآلخر الرأي تقبل على تعوده واليت اجتماعية،

 ظاىرة أوساطهم يف فتنمو ادلؤسسي،  العنف ىذا الشباب ضحية من الكثَت غلعل بالده، وؼلدـ نفسو عن يعرب كي لو اجملاؿ إفساح وعدـ

 والتعددية االقتصادية التنمية يف ادلعلنة أىدافها ربقيق يف النظم ىذه تعثر يشتد مع ادلؤسسي العنف ىذا أف ادللحوظ ومن الديٍت  التطرؼ

يؤدي  للسلطة، حقيقي تداوؿ وجود وعدـ التعبَت، حرية من قدر إىل واالفتقار سياسية، تعددية وجود عدـ يضاؼ اىل ذلك،  السياسية

 ويؤدي اجلماعات ادلعارضة، وقمع األقليات مطالب ذباىل وإىل الشرعي، السياسي التعبَت من واالجتماعية السياسية القوى إىل حرماف ذلك

الناس يوجد روًحا من شأهنُم أف يعدلوا بُت ِمن كما اف ادلظامل اليت ترتكب من ِقَبل َمْن   .واإلرىاب للعنف ادلناسبة البيئة إىل هتيئة كلو ىذا

 . ( 9س السخط َتْسَتْسنح الفرصة للتعبَت عن الرأي الذي حكر أو سجن أو عوقب صاحبو وضيق عليو

                                                           

  03.10.2009 ، وكالة أنباء األخبار، اإلرىاب أسبابو وطرؽ مكافحتو، عبد الرحيم بن محادي - 8
 

 .13، 12، ص  pdfبصيغة  تاالنًتن ادلعلومات العادلية / شبكة على حبث منشور  ،العالج وسبلواألسباب  ادلفهـو اإلرىاب، اذلواري زلمد  - 9
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  . األسباب االجتماعية والنفسية والفكرية3

الغلو: او رلاوزة احلد، وىذا الغلو أو ما قد يصطلح عليو بػ سالتطرؼ( خطَت جًدا يف أي رلاؿ من اجملاالت، واإلسالـ قد حذر منو حىت  .1

وؿ ولو كاف بلباس الدين. وسببو عدـ الرسوخ يف فقو الدين، واإلحاطة بآفاؽ الشريعة وادليل دائًما إىل التضييق والتشديد واإلسراؼ يف الق

أو ال تحرًن، وتوسيع دائرة احملرمات. وكاف السلف ال يطلقوف احلراـ إال على ما علم ربرؽلو جزًما، فإذا مل غلـز بتحرؽلو قالوا: نكره كذا، بال

نراه، أو ضلو ذلك من العبارات، وال يصرحوف بالتحرًن، أما ادليالوف إىل الغلو، فهم يسارعوف إىل التحرًن دوف ربفظ، بدافع التورع 

 حتياط، أو بدوافع أخرى يعلم اهلل حقيقتها.واال

 حب الظهور والشهرة حيث ال يكوف الشخص مؤىاًل فيبحث عما يؤىلو باطاًل ولو بالتخريب والقتل والتدمَت. .2

كس على يكتسب الفرد الصفات النفسية من البيئة احمليطة بو سواء يف زليط األسرة أو يف زليط اجملتمع فكل خلل يف ذلك احمليط ينع .3

سلوؾ وتصرفات ذلك الفرد حىت تصبح جزءًا من تكوينو وتركيبو النفسي، ويعد الفشل يف احلياة األسرية من أىم األسباب ادلؤدية إىل جنوح 

 األفراد واكتساهبم بعض الصفات السيئة.

اربة اجلنوح الفكري واألخالقي لدى قد يكوف سبب العنف والتطرؼ فشل يف التعليم الذي يعد صماـ األماف يف الضبط االجتماعي وزل .4

وده الفرد، والفشل يف احلياة ُيكَّوف لدى اإلنساف شعورًا بالنقص وعدـ تقبل اجملتمع لو. وقد يكوف ىذا اإلحساس دافًعا لإلنساف إلثبات وج

ذلك إىل ارتكاب جرائم  من خالؿ مواقع أخرى فإف مل يتمكن دفعو ذلك إىل التطرؼ ألنو وسيلة سهلة إلثبات الذات حىت لو أدى بو

تمع إرىابية. وذلذا فإننا كثَتًا ما صلد أف أغلب ادللتحقُت باحلركات اإلرىابية من الفاشلُت دراسًيا، أو من أصحاب ادلهن ادلتدنية يف اجمل

  .( 10س وغَتىم شلن لديهم الشعور بالدونية ويسعوف إلثبات ذاهتم، أو أشخاص ذلم طموح شخصي

إصابة كثَت من الناس ىف الشارع حبالة من اليأس واإلحباط وكأهنا مستسلمة أو ىف غيبوبة فأصيبت باستكانو نتيجة انتشار الفساد  .5

والرشوة واالضلالؿ االخالقى. يضاؼ اليو ادللل واحلياة الروتينية الىت ػلياىا جانب كبَت من الشباب وسيادة مشاعر االغًتاب عن الذات 

 .(11س نيةومشاعر األنا

  طرق الحد من االرهاب

                                                           

 .20،21ص ، pdfبصيغة  تاالنًتن ادلعلومات العادلية / شبكة على حبث منشورامساء عبدالعزيز احلسُت، اسباب االرىاب والعنف والتطرؼ سدراسة ربليلية(، . - 10
 .1994رؤية ىف انثربولوجيا اجلرؽلة، وكالة النباء للنشر والتوزيع،  ،دعبس، اإلرىاب بُت التجرًن وادلرضمحد يسرى إبراىيم   - 11
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على العلماء أف يبذلوا جهدىم لًتشيد مسَتة ادلسلم بتحصينو بالفكر اإلسالمي الصحيح ومحايتو من األفكار الضالة اذلدامة وتأصيل  .1

حيث ازبذ  معاين اخلَت يف نفسو ليكوف عنصرًا بناء ال زبريب وتطوير ال تدمَت واعتداؿ ال غلو. وتوضيح موقف االسالـ الصحيح االرىاب

اً حازماً من اإلرىاب فحـر دـ ادلسلم ومالو وعرضو، كما حـر االعتداء على األمواؿ وادلمتلكات العامة. فاإلرىاب زلـر وشلنوع اإلسالـ موقف

 شرعاً، ألنو عدواف على الناس وسعي يف األرض بالفساد.

ضافة اىل احًتاـ حقوؽ االنساف اقامة اسس احلكم الدؽلقراطي وحكم االغلبية من خالؿ مؤسسات دستورية وقياـ دولة القانوف ا .2

 ناضج بشري عنصر زبريج إىل يفضي وىذا واحلرية، قيم التعددية ترسيخ خالؿ االساسية ومحايتها وضمانتها. واشاعة حرية التفكَت من

 السالـ على يساعد والشورى الدؽلقراطية تفعيل إف .بالقيادة القاعدة ربط على النهضة، ويعمل ضلو وينطلق بالتنمية يفكر متحضر ورلتمع

 احلوار بأعلية يضاؼ اىل ذلك اإلؽلاف،  واالستقرار، وضرورة اغلاد قواعد للتداوؿ السلمي للسلطة وفقا للدستور وطبقا لاللتزامات الدولية

 يضع حيث إغلايب أمر احلوار قنوات فتح إف نظره. ووجهة عن رأيو التعبَت يف اآلخر حبق واالعًتاؼ الدؽلقراطية، النظم يف ادلهمة الركيزة لكونو

 من وادلكاشفة وادلصارحة النقد مطارؽ ربت التطرؼ ومعتقدات فكر ويضع من ناحية، عاؿ بصوت التفكَت دائرة يف واإلرىابيُت ادلتطرفُت

 .أخرى ناحية

 وإقامة إنتاجية ببناء وحدات وذلك يا،ر جذ جاعال الشباب منها يعاين اليت واالجتماعية االقتصادية ادلشكالت بعالج احلكومة مبادرة .3

 .البطالة والقضاء على العمل فرص توفَت ؽلكن حىت الشباب من كبَتة أعدادا تستوعب ضخمة مشروعات

 وإرساء العدؿ وإرساء الفردي واالجتماعي، ادلستوى على الظلم منع خالؿ من وذلك مستوى أدىن إىل والعنف التطرؼ تقليل زلفزات .4

 .الفساد وزلاربة االجتماعي التكافل قواعد

 ن.ادلواط حياة سبس اليت القرارات مجيع ازباذ يف الطبقات، سلتلف من للشباب السياسية ادلشاركة .5

 الًتكيز غلب وكذلك آراء اآلخرين، ػلًـت وكيف حبرية، رأيو عن يعرب وكيف يناقش، كيف الطفل تعليم إىل الًتبوي الواقع يتجو أف غلب .6

 واالستنباط، التحليل على ادلبٍت واحلوار والنقدي، التفكَت اخلالؽ ملكة خلق خالؿ من وذلك التعليم، مراحل مجيع يف ادلشاركة فلسفة على

 التخويف وليس واإلقناع احلوار خالؿ من الطالب لدى ادلبادرة روح غرس عن فًضال الفعالة، بادلشاركة واإلؽلاف اآلخر، الرأي واحًتاـ

 .والعقاب
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 المبحث الثالث ) األبعاد االقتصادية لإلرهاب (

عد اإلرىاب أحد وأخطر مشكالت القرف احلايل، ومن أىم الظواىر اليت تعاين منها اجملتمعات اإلنسانية يف الوقت احلاضر، دلا يعكسو يُ   
مصدرا خطَتا على اقتصاديات الكثَت من بلداف العامل، حيث  دعمن آثار سلبية يف سبيل تقدـ األمم وازدىارىا، واإلرىاب ظاىرة عادلية، ويُ 

إف تدمَت االقتصاد والدخل الوطٍت جراء اذلجمات اإلرىابية سوؼ يضر باقتصاد الوطن كلو. فاإلرىاب عدو للتنمية وال غلتمعاف مطلقا، 
ياة للمجتمعات، وعلى سبيل ادلثاؿ: ضرب ومن ىنا فإف خطر اإلرىاب ادلباشر، يتمثل يف ضرب االقتصاد الوطٍت الذي ىو شرياف احل

ادلطارات وادلوانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، ومن مث تدمَت اجملتمع كلو، وإيقاؼ عملية التنمية، كما يربز أثر اإلرىاب كذلك على 
يف ادلرتكز التنموي الفاعل كما تتأثر القوى البشرية للدولة، إذ إف الوطن ؼلسر عددا من أبنائو الذين ىم سواعد البناء، وىذه خسارة فادحة 

األسواؽ ادلالية بشكل كبَت باألوضاع السياسية واألمنية، ومن مث فقد منيت مؤشرات معظم أسواؽ األسهم الرئيسة يف العامل خبسائر خالؿ 
 ويف االقتصاد األمريكي بشكل ـ؛ وذلك راجع لزيادة قلق ادلستثمرين من اآلثار السلبية احملتملة يف االقتصاد العادلي إمجاال2002عاـ 

إف كثَتا من ادلنشآت السياحية اضطرت إىل زبفيض نسبة  اذخاص، كما أف األعماؿ اإلرىابية أدت إىل تضرر العمالة يف القطاع السياحي، 
كي وترتب أيضا مليوف دوالر أمري« 100»اخلسائر يف القطاع السياحي إىل  العمالة فيها واالستغناء عن العماؿ بشكل عاـ ويصل حجم

على ذلك خسارة اخلدمات السياحية يف ادلنشآت الصناعية واحلرفية وادلكاتب ذات العالقة بقطاع السياحة و الطَتاف، وكذلك أيضا النقل 
لت الداخلي أيضا اخلدمات ادلصرفية وخدمات االتصاالت واخلدمات األخرى ادلتعلقة بادلنتج السياحي بشكل عاـ تأثرت تأثرا مباشرا وحص

  . )12(.ة ذلا أضرار بالغ

كذلك اف االستقرار األمٍت والسياسي من أىم ادلقومات الرئيسة للتنمية االقتصادية، فبدوف األمن ال توجد تنمية وبدوف التنمية التوجد      
الدولة القوية ذات األسس السليمة. و اإلرىاب يؤثر بشكل ملموس على االقتصاد، و االقتصاد ؽلثل عدة عوامل حيوية منها: السياحة، 

ار،و الصرؼ األجنيب. والعالقة بُت االرىاب واآلثار االقتصادية ادلًتبة عليها خاصة يف اجملاؿ التنموي والعمل على تطوير القواعد االستثم
ة بصورة الدولية اليت من شاهنا إبراز أعلية تفعيل الدور الدويل يف مكافحة االرىاب بصفة عامة ومعاجلة ادلشاكل النامجة عن العمليات اإلرىابي

نمية فتح الباب أماـ االجتهادات العلمية ادلفيدة والبحث يف ىذا ادلوضوع من زوايا عدة سلتلفة دبا يفيد الباحثُت يف ىذا اجملاؿ وػلقق التت
اليت  على ادلستوى الدويل والداخلي للدوؿ. ويلـز على الدوؿ االنتباه الىالبناء التنظيمي للمنظمات اإلرىابية وتصنيفها واألعماؿ االقتصادية

 (13س .ؽلكن أف تقـو هبا واجلهات الراعية والداعمة ذلا سواء على ادلستوى الرفد أو التنظيمي

                                                           

 : ، دلزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت ساالنًتنت(/  شبكة ادلعلومات العادلية - 12
 

-http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140807/Con20140807716435.htm  -  
 : ، دلزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت ساالنًتنت(/  شبكة ادلعلومات العادلية13)

-http://sotkurdistan.net-  

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140807/Con20140807716435.htm
http://sotkurdistan.net-/
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ويف طبيعة احلاؿ اف االرىاب يؤدي اىل االزمات االقتصادية يف الطبقات الدنيا يف ادلقاـ االوؿ، حيث تعاين بشدة تدىور ظروفها      

ت ادلعيشية بفعل انتشار البطالة وتدىور اخلدمات وظهور طبقة من االثرياء الذين يسلكوف سلوكا استفزازيا بالنسبة للفقراء، وتؤدي األزما

اىل ازدياد معدؿ البطالة والتضخم وغالء االسعار وبالتايل تزداد حدة التفاوت الطبقي وتنعكس آثار ىذا اخللل اخلطَت على االقتصادية 

الشباب وتنشأ تربة صاحلة للتطرؼ تزود اجلماعات ادلتطرفة بأعضاء يعانوف من االحباط ويفتقدوف الشعور باألماف واألمل يف ادلستقبل،  

 النقص يف مصادر الثروة والسلع واخلدمات وعدـ توزيع الثروة والتفاوت يف توزيع الدخوؿ واخلدمات وادلرافق كذلك يؤدي االرىاب اىل

عن االساسية كالتعليم والصحة واإلسكاف بُت احلضر والريف، وتكدس األحياء العشوائية يف ادلدف بفقراء ادلزارعُت النازحُت من القرى فضال 

 (14سدارس واجلامعات الذين الغلدوف فرص العمل يؤدي اىل حالة من االحباط الفردي والسخط اجلماعي. زيادة أعداد اخلرغلُت من ادل

 :ومن أهم األهداف االقتصادية التي اســتهدفها ويستهدفها االرهاب، األهداف االقتصادية التالية

 .االسواؽ العامة.1

 .البنية التحتية.2

 ادلنشآت وادلؤسسات اإلنتاجية.

 طاقة وادلرافق العامة س ادلياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغَتىا(..مصادر ال4

 .نظم ادلعلومات واالتصاالت.5

 .مؤسسات الدولة االقتصادية ، والرموز االقتصادية والسيادية للدولة، مثل البنوؾ ادلركزية ووزارات اخلزنة.6

 رات والقطارات وادلوصالت العامة..ادلنشآت السياحية ومؤسسات السفر والسياحة وخطوط الطَتاف وادلطا7

                                                           

 : االيت  الرابط مراجعةللمزيد حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية / ساالنًتنت(، 12زلمد اذلواري، حبث بعنواف االرىاب ادلفهـو واالسباب وسبل العالج، ص( (14
 

-http://www.assakina.com/files/books/book26.pdf  -  

http://www.assakina.com/files/books/book26.pdf
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 -االسباب االقتصادية لألرهاب:

 من حيث ادلبدأ فأف األسباب االقتصادية لإلرىاب  ؽلكن تصنيفها على النحو اآليت:

 .اسباب اقتصادية للظاىرة االرىابية على مستوى الدولة الواحدة.1

 .اسباب اقتصادية للظاىرة االرىابية على مستوى االقليم.2

 .اسباب اقتصادية للظاىرة االرىابية على مستوى العامل.3

 .اسباب اقتصادية للظاىرة االرىابية يف مرحلة تارؼلية معينة، على اي من ىذه ادلستويات.4

 .اسباب اقتصادية حلوادث ارىابية بعينها.5

 (15س..اسباب اقتصادية الطلراط افراد بعينهم يف نشاطات ارىابية ولقيامهم بأعماؿ ارىابية6

 -االثار االقتصادية لالرهاب:

االرىاب نشاط اقتصادي يستخدـ موارد اقتصادية ويف نفس الوقت ػلدث اثار سلبية على االقتصاد. وىذه االثار سبثل تكاليف      
 اقتصادية مباشرة وغَت مباشرة، على ادلستويُت اجلزئي والكلي، وؽلكن تصنيفها على النحو التايل:

االرىابية، كنشاط انتاجي س مدمر وغَت مشروع بطبيعة احلاؿ(، وتشمل كل ادلوارد واجلهود ادلستخدمة يف النشاط  تكاليف النشاطات.1
كن االرىايب نفسو، وتعد فاقدا اقتصاديا، ويعرب عنها احيانا بتكاليف الفرصة اليت تقاس بفوائد أفضل الفرص ادلشروعة البديلة، ليت كاف ؽل

ها على ادلستويُت اجلزئي والكلي. وىذا النوع من التكاليف لو عالقة بتمويل االرىاب دبفهومو الضيق الذي يعٍت ذلذه ادلوارد اف تستخدـ في
تخدمة االمواؿ اليت يتلقاىا وغلمعها االرىابيوف لتمويل نشاطاهتم، ودبفهومو الواسع الذي يشمل ىذه االمواؿ وغَتىا من اجلهود وادلوارد ادلس

 شروعة.يف ىذه النشاطات غَت ادل

 ت .االثار ادلباشرة للعمليات االرىابية وتشمل االثار اليت تنتج من العمليات االرىابية نفسها يف احمليط وادلكاف ادلستهدؼ هبذه العمليا.2

                                                           

  الرابط: مراجعةللمزيد حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية / ساالنًتنت(، 42-37( سعد الشهراين، حبث بعنواف العامل االقتصادي يف الظاىرة االرىابية،ص(15
 

-http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle  

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle
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ية من خالؿ التبعات واالثار غَت ادلباشرة للنشاطات االرىابية، وىي االثار اليت حلقت او تلحق باالقتصادات الوطنية واالقليمية والدول.3
 ادلضاعف واالثار السلبية على النشاطات االقتصادية اليت ؽلكن اف تستمر لفًتة طويلة بعد احلادث او احلوادث اليت سببتها.

 كذلك اف الفاقد االنتاجي وخسائر االسواؽ ادلالية واالثار االقتصادية للصدمات النفسية اليت تؤثر يف قرارات الوحدات االقتصادية سبثل.4
 احدى االثار اليت ػلدثها االرىاب.

 ضريبة االرىاب" ويقصد هبا االثار طويلة ادلدى على االقتصاد الكلي الناذبة عن توجيو ادلوارد اىل االمن والدفاع.".5

 االثار على القطاعات احلساسة مثل خدمات السياحة والسفر والتأمُت والدعاية واالعالف..6

جانيب ادلنفقات وااليرادات مثل التعويضات واالنفاؽ التحفيزي يف ادلناطق، وعلى القطاعات ادلتأثرة واالثار على االثار ادلالية العامة يف .7
 االيرادات العامة الطلفاض القاعدة الضريبية.

 االثار على اسعار الصرؼ وميزاف ادلدفوعات واطلفاض القوة الشرائية للعمالت..8

 ة احلساسة مثل النفط.االثار على اسعار بعض السلع ادلهم.9

 االثار على االسواؽ ادلالية العادلية والنظاـ النقدي العادلي والتجارة الدولية..10

 (16ساالثار على النشاط والنمو االقتصادي والدورة االقتصادية واحتماالت الركود..11

 -:الخسائر االقتصادية لإلرهاب

لإلرىاب خسائر شىت : سياسية واجتماعية وسياحية واقتصادية وضلو ذلك ، ومن أبرز تلك اخلسائر وىى مناط ىذه الدراسة : اخلسائر      
 االقتصادية ، والىت تتمثل بصفة أساسية ىف اآلتى :

 بسبب العمليات اإلرىابية وتكلفة إعادة إعمارىا . ػ اخلسائر ادلالية النامجة من تدمَت األبنية والسيارات والفنادؽ واحملالت وادلتاجر ... ●

 ػ نقص يف ادلوارد السياحية بسبب ىروب السياح الناجم من العمليات إرىابية ، وتعترب السياحة يف معظم األحياف مورداً رئيسياً للعمالت ●
 األجنبية اليت ربتاج إليها الدولة يف سبويل التنمية.

 لنفَت العاـ لكافة أجهزة الدولة ادلعنية بو واليت كاف ؽلكن توجيهها إىل التنمية ولرفع مستوى دخوؿ األفراد .ػ ارتفاع تكلفة األمن بسبب ا ●

                                                           

 .47-45سعد الشهراين، مصدر سابق، ص  ( (16
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ػ اخلسائر ادلالية يف ادلرافق الرئيسية اليت أصيبت بسبب أحداث اإلرىاب من طرؽ ومياه وكهرباء وتكلفة إعادة إعمارىا أو إنشائها من  ●
 جديد .

ابُت بسبب العمليات اإلرىابية يف ادلستشفيات وغَتىا ، واليت كاف من ادلمكن توجيهها إىل ربسُت اخلدمات الطبية ػ تكلفة عالج ادلص ●
 واىل تنمية موارد الدولة .

مل ػ وُيضاؼ إىل ما سبق اخلسائر يف األنفس اليت تعترب أغلى وأعظم خلق اهلل واليت كرمها اهلل ، وحـر االعتداء عليها ،وكذلك تكلفة األ ●
 النفسي وادلعنوي يف قلوب الناس ... وىذا كلو ال ؽلكن ترمجتو إىل ماؿ .

 وخالصة القوؿ أف من مصائب اإلرىاب اخلسائر االقتصادية والىت تسبب ىف معظم األحياف خلاًل يف ميزانية الدولة وارتباكاً ىف ادلعامالت   
 (17سقَتة.ادلالية واالستثمارية وربدث التخلف وال سيما يف الدوؿ الف

 التحليالت والدراسات المتعلقة باألثار االقتصادية لإلرهاب

 ومن مجمل التحليالت والدراسات المتعلقة باآلثار والتكاليف االقتصادية لإلرهاب والعمليات االرهابية، يمكن استخالص ما يلي: 

 .االثار ادلباشرة دلعظم العمليات االرىابية منخفضة نسبيا وقصَتة ادلدى.1

 .اذلجمات االرىابية تؤثر سلبا على معدالت النمو ولكن بنسبة أقل من تأثَت احلروب والصراعات الداخلية والكوارث الطبيعية.2

 .احلمالت االرىابية ادلستمرة وادلًتكزة يف اقليم او دولة معينة، ذلا تأثَت كبَت على التنمية ومعدالت النمو.3

 ات االرىابية، اكثر واكرب من غَتىا..اقتصادات الدوؿ االفقر تتأثر باذلجم4

 .االثار على ادلؤسسات والشركات الكربى مؤقتة وتتناقص مع مرور الزمن، بعكس االثار على الشركات وادلؤسسات االصغر.5

 تناقص االنفاؽ االستهالكي واالستثماري بعد اذلجمات االرىابية مباشرة..6

 تتاثر حركة ادلاؿ والصادرات والواردات يف االقتصاد ادلعٍت . اذ.يتأثر ميزاف ادلدفوعات سلبا بعد اذلجمات االرىابية، 7

 .كاف قطاع السياحة والسفر ومازاؿ اكثر القطاعات تأثرا باالرىاب.8
                                                           

، للمزيد ينظر 4-3صادلعلومات العادلية / ساالنًتنت(حبث منشور على شبكة ،  ، حبث بعنواف س االرىاب وابعاده االقتصادية والعالج االسالمي( حسُت حسُت شحاتة(17)
 الرابط: 

 
-www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2031-  

http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2031
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وادلتأثرين من ادلؤمنُت ما يزيد التكاليف وؼلفض االرباح، .يتأثر قطاع التأمُت سلبا يف ادلدى القصَت بسبب التعويضات اليت تدفع للضحايا 9
 اما يف ادلدى الطويل فإف االرباح تزيد بسبب الزيادة احملتملة للمؤمنُت ورفع االسعار.

رىاب .اذلجمات االرىابية الكبَتة وادلتكررة تؤثر على السياسة االقتصادية بفرعيها النقدي وادلايل، بسبب متطلبات معاجلة اثار اال10
 والعمليات االرىابية، وىذا يعتمد بطبيعة احلاؿ على االوضاع السياسية واالقتصادية.

.تتأثر االسواؽ ادلالية مباشرة بعد االحداث االرىابية وتتجو االسعار والتعامالت اىل االطلفاض الشديد احيانا، حسب حدة ونوع 11
 فيتها بعد فًتة ليست طويلة.اذلجمات واالىداؼ، إال اف االسواؽ التلبث اف تستعيد عا

توجو .زيادة ادلخاطر االرىابية تؤثر سلبا على االنتاجية يف االقتصاد وترفع تكاليف الفرصة للموارد ادلوجهة دلكافحة االرىاب الف ادلوارد 12
 للقطاع االمٍت والدفاعي اكثر منها للقطاعات االنتاجية االخرى.

ات االقتصادية نتيجة لإلجراءات الوقائية يف ادلطارات وعلى احلدود والقيود اليت تفرض على ىناؾ اثار سلبية على كثَت من النشاط.13
 التحويالت ادلالية والتجارة الدولية.

.اذلجمات االرىابية ذات احلجم والتأثَت الكبَت واحلمالت االرىابية ادلستمرة تؤثر على كل النشاطات االقتصادية وتؤدي اىل االحجاـ 14
انتاجية وتوزيعية واستهالكية وبطالة  مار بل خروج رأس ادلاؿ الوطٍت قبل االجنيب احيانا، واىل افالسات واهنيارات وارباكاتعلى االستث

 (18سوتضخم وارتفاع ألسعار الصرؼ وألسعار التأمُت والعجز يف ادليزانية ويف ميزاف ادلدفوعات واطلفاض دلعدالت االستثمار وللطلب الكلي.

 ( االبعاد االجتماعية لإلرهاب) الرابع مبحثال

 لقد تفاعلت االوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية مع االحداث االرىابية ادلشاكل السياسية، وكاف ذلا تأثَت مباشر على امن واماف 

عات النزاع العرقي والطائفي ادلواطن حيث ازىقت ارواح عشرات االالؼ من ادلواطنُت االبرياء خالؿ مرحلة العنف اليت اجتاحت البالد وتب

 واحلرب على االرىاب وتواجد القوات االجنبية وخلفت اعداد كبَتة شلن عاىن ويعاين من اليتامى واالرامل وادلفجعُت وادلعاقُت والنازحُت

مثل باستبداد النظاـ البائد وادلهجرين، وقد حصل ذلك اماـ ربديات كبَتة ابرزىا الًتكة الثقيلة اليت خلقتها عقود من التاريخ ادلضطرب ادلت

الذي رسم ابشع جرائم ضد االنسانية وزج البالد باحلروب والعقوبات االقتصادية، ويعد العراؽ يف ظل ظروفو احلالية أظلوذجا واضحا على 

                                                           

 .52-51( سعد الشهراين، مصدر سابق، ص(18
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تو بسهولة ويبقى تداخل العالقة بُت امن االنساف ورفاىيتو وازدىاره، فاألنساف الذي يشعر باخلوؼ والتهديد ال يستطيع ربقيق طموحا

 19)سمشدودا اىل سلاوفو وىواجسو.

وقع العراؽ ربت وطأة العديد من موجات النزوح خالؿ العقود االربعة ادلاضية، ولعدد من االسباب حيث اجرب ادلاليُت من ادلواطنُت      

ىذه واألثار السلبية النتقاؿ أعداد   على اخلروج من بيوهتم ومناطقهم وقطعوا عن تعليهم ومصادر كسبهم. وكاف ألسباب موجات النزوح

بلد، كبَتة من ادلهاجرين من البلد أو فيو آثار سلبية جسيمة على احلالة القبلية والطائفية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ادلعقدة لل

ف حدة آثار النزوح على ادلتضررين فأف باإلضافة اىل مآسي األفراد الناذبة عن النزوح، وبالرغم من اجلهود احلكومية وغَت احلكومية لتخفي

 (20سالكثَتين اليزالوف متضررين بسبب نزوحهم واليزالوف بعيدين عن ربقيق حل دائم دلأزقهم.

 . النزوح الداخلي

ادلعتاد، كنتيجة يعرؼ النازحوف داخليا بأهنم " األفراد أو اجملموعات الذين أجربوا أو اقسروا على اذلروب أو ترؾ مساكنهم ومناطق سكناىم  

يركز  (21سأو ىدؼ ذبنب آثار الصراعات ادلسلحة، أو حاالت العنف الواسع، أو انتهاؾ حقوؽ األنساف أو الكوارث الطبيعية أو البشرية.

 التعريف الذي وضعتو ادلبادئ التوجيهية الدولية للنزوح الداخلي على عنصرين:

 كاف.طبيعة االنتقاؿ القسرية أو غَت االرادية بأي شكل   .1

                                                           

 ، للمزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت : شبكة ادلعلومات العادلية / س االنًتنت ( (19)
 

- http://www.humanrights.gov.iq/PageViewer.aspx?id=87  
 شبكة ادلعلومات العادلية / س االنًتنت ( ، للمزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت : ((20

 
-    www.iomiraq.net   

 : للمزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت، حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية / ساالنًتنت( ، مركز رصد النزوح الداخلي. "تعريف النازحُت داخليا" (21)
 

-www. internal-displacement.org/8025708F004D404D/(httpPages)/CC32D8C34eF93C  

http://www.humanrights.gov.iq/PageViewer.aspx?id=87
http://www.humanrights.gov.iq/PageViewer.aspx?id=87
http://www.iomiraq.net/
http://www.iomiraq.net/
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يذكر التعريف بعض اشهر ادلسببات االنتقاؿ القسري مثل الصراع ادلسلح وانتهاؾ حقوؽ االنساف والكوارث تشًتؾ ىذه ادلسببات يف  

عنصر مشًتؾ، ىو اف الناس اليًتؾ ذلم خيار سوى مغادرة منازذلم وأهنم ػلرموف من اكثر آليات احلماية االساسية مثل الشبكات 

اىل اخلدمات وطرؽ كسب ادلعيشة. ويؤثر النزوح بشكل كبَت على السالمة البدنية واالقتصادية واالجتماعية  االجتماعية والوصوؿ

 والقانونية للناس، وغلب اعتمادىا كمؤشر على احتمالية تضررىم.

 

 

 . حقيقة أف ىذا االنتقاؿ يكوف ضمن احلدود الوطنية .2

يبقى النازحوف داخليا ربت الوصاية القانونية لسلطات دولة اقامتهم الدائمة،  خالفا لالجئُت الذين ػلرموف من محاية بلدىم االصلي، .3

وبالتايل فأهنم يتمتعوف بنفس حقوؽ باقي الشعب، وتذكر ادلبادئ التوجيهية حوؿ النزوح الداخلي السلطات الوطنية واالطراؼ ادلعنية 

 (22سم من االوضاع السيئة اليت يقعوف ربتها بسبب النزوح.االخرى دبسؤوليتهم يف ضماف احًتاـ وربقيق حقوؽ النازحُت على الرغ

 اضرار النازحين داخليا

  قد يكوف النازحوف منتقلُت بُت مكاف واخر، او يف اخلفاء او رلربين على التواجد يف بيئات غَت مضيافة او غَت صحية او يواجهوف

 ظروفا اخرى ذبعلهم متضررين بشكل خاص.

  االجتماعية للمجتمعات النازحة بسبب االنتقاؿ اجلسدي، وؽلكن تفكيك او انفصاؿ االسر، كما قد تضطر يكمن االضرار بالروابط

 النساء اىل شلارسة ادوار غَت تقليدية او مواجهة ظروؼ زلددة صعبة

 .قد يواجو النازحوف داخليا وخصوصا االطفاؿ وكبار السن واحلوامل مشاكل اكتئاب كبَتة وماشابو بسبب النزوح 

 اؼ احلرماف من مصادر الدخل والكسب ادلعاشي للمشاكل اجلسدية والنفسية للنازحُت.يض 

                                                           

 حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية /س االنًتنت (،، 11، ص2013ادلنظمة الدولية للهجرة يف العراؽ، النزوح الداخلي يف العراؽ: معوقات االندماج، كانوف االوؿ  (22)
  : لرابط االيتللمزيد من ادلعلومات مراجعة ا

 
-iomiraq.net/file/803/download?token=4Qgx0uCA   
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 .قد ينقطع االطفاؿ والبالغوف عن دراستهم 

  قد يزيد النزوح دلناطق يكوف فيها اىل ادلنطقة من رلموعات سلتلفة او غَت مضيافة اخلطر على اجملتمعات النازحة، وقد يواجو النازحوف

 ة عند نزوحهم.داخليا عوائق لغوي

 .اف ظروؼ النزوح الداخلي قد يزيد من احتمالية او يؤدي اىل اعتداء ادلقاتلُت ادلسلحُت، او قد يدفع االطراؼ االخرى للصراع 

  قد يفتقر النازحوف لوثائق التعريف باذلوية الالزمة للحصوؿ على ادلساعدات او االعًتاؼ القانوين، ففي بعض احلاالت وخوفا من

 (23سيقـو النازحوف بالتخلص من ىذه الوثائق.االضطهاد 

 تاريخ النزوح

، والثانية تبعت التدخل 2003ىناؾ ثالث مراحل سلتلفة ومرتبطة بالنزوح، ادلرحلة االوىل تشمل مجيع موجات النزوح احلاصلة قبل      

بداية دلوجة جديدة من  2003خل االمريكي سنة االمريكي يف العراؽ، والثالثة جاءت كنتيجة للعنف الطائفي الذي اجتاح البلد.كاف التد

شخص، من مناطقهم االصلية يف العراؽ، بعد اكثر  500,000اىل 200,000النزوح، اذ اف التدخل العسكري ادى اىل نزوح ما يقارب 

ء البالد وسبب يف نزوح من سنتُت بقليل، كاف تفجَت مرقد االماـ العسكري يف سامراء عالمة على بداية عنف طائفي مقيت انتشر يف اضلا

مليوف عراقي جديد،  1.6نزح  2008وايلوؿ  2006ادلاليُت من العراقيُت ويف اضلاء حدود البالد، وقدرت ادلنظمة الدولية للهجرة انو بُت 

 (24س.2008مليوف يف  2.8شلا يرفع العدد الكلي للنازحُت اىل 

 (.2010/2011/2012/2013التهجير والنزوح القسري عبر السنوات )

 2010اوال: التهجير والنزوح القسري لسنة 

                                                           

 :للمزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية /س االنًتنت (،مركز رصد النزوح الداخلي،( (23
 

- http://www.internal-displacement.org/idp  
 :للمزيد من ادلعلومات مراجعة الرابط االيت حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية /س االنًتنت (، منظمة اذلجرة الدولية، النشرة السنوية للنزوح يف العراؽ،  (24)

-http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/media/doc 2 -  

http://www.internal-displacement.org/idp
http://www.internal-displacement.org/idp
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/media/doc%202
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/media/doc%202
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شهد العراؽ حوادث هتجَت ونزوح للمواطنُت اليت اجتاحت البالد بفعل اجلماعات االرىابية كمحاولة منها لعزؿ اطياؼ اجملتمع ادلتنوعة      

َت والنزوح خرؽ سافر للحقوؽ اليت نادى هبا بعضها عن بعض، وتغَت البيئة الدؽلوغرافية واالجتماعية والسياسية يف البالد. ويعًت التهج

االعالف العادلي حلقوؽ االنساف. وتشَت االحصائية الصادرة من ادلفوضية العليا لشؤوف الالجئُت اىل اعداد العوائل النازحة داخليا قد 

ويعود اطلفاض ، 2009( عائلة نازحة عاـ 231,038( عائلة بعد اف كاف عددىا س124,270حيث بلغت س 2010اطلفضت عاـ 

( اىل العوائل النازحة 1عدد العوائل النازحة اىل عودة تلك العوائل اىل مناطقها االصلية بعد استتباب االمن فيها، ويشَت جدوؿ رقم س

  (25سوادلهجرة يف احملافظات.

  2011ثانيا: سنة   

( عائلة نازحة 198,574اىل تدين اعداد النازحُت داخليا ليسجل س 2010وقد اشارت احصائيات وزارة اذلجرة وادلهجرين من عاـ   
( عائلة نازحة كاف عدد افرادىا 185,652ليسجل س 2011( فرد نازح، وقد اطلفض ىذا العدد عاـ 1,177,014واليت سبثل س

( % 6,50( عائلة والذي يشكل نسبة مقدارىا س12922عدد العائالت النازحة مقدار س( فرد نازح، وىذا اطلفاض ب110,210,7س
 (26س(.2وحسب جدوؿ رقم س

 

                                                           

. ستقرير صادر من وزارة حقوؽ 39، ص2010اثر االرىاب على حقوؽ االنساف يف العراؽ عاـ وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب،  (25)
 االنساف قسم ضحايا االرىاب:

- http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/arhab-4-5.pdf  )  
صادر من وزارة حقوؽ  . ستقرير43، ص2011االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب، اثر االرىاب على حقوؽ االنساف يف العراؽ عاـ وزارة حقوؽ ( (26

 االنساف قسم ضحايا االرىاب : 
 

-http://www.humanrights.gov.iq/uploads/tkarer/victims%202011.pdf  

http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/arhab-4-5.pdf
http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/arhab-4-5.pdf
http://www.humanrights.gov.iq/uploads/tkarer/victims%202011.pdf
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 عدد افراد العائلة العائالت احملافظة ت

 54337 8993 االنبار 1

 54402 8894 بابل 2

 358457 62374 بغداد 3

 36709 5889 البصرة 4

 23856 3635 الديوانية 5

 124611 20899 دياىل 6

 50311 8064 كربالء 7

 49208 8554 كركوؾ 8

 39818 5638 ميساف 9

 15181 2065 ادلثٌت 10

 42981 7446 النجف 11

 178162 32385 نينوى 12

 45136 7560 صالح الدين 13

 49742 7141 ذي قار 14

 54103 9037 واسط 15

 1177014 198574 اجملموع

.2010المصدر: وزارة حقوق االنسان، دائرة الشؤون االنسانية، قسم ضحايا االرهاب 

 2010العائالت النازحة داخليا بالمحافظات لعام ( 1جدول رقم )
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 2011(  العائالت النازحة داخليا بالمحافظات لعام 2جدول رقم )

 عدد افرادىا عدد العائالت النازحة اسم احملافظة ت

 47577 7847 االنبار 1
 35541 5692 البصرة 2

 22249 3383 الديوانية 3

 14320 1929 ادلثٌت 4
 37905 6537 النجف االشرؼ 5
 42585 6977 بابل 6
 329692 57427 بغداد 7
 118724 19972 دياىل 8

 46044 6534 ذي قار 9

 41486 6909 صالح الدين 10
 48281 7795 كربالء 11
 44106 7673 كركوؾ 12
 36244 5092 ميساف 13
 188435 33715 نينوى 14
 48918 8170 واسط 15

 1102107 185652 اجملموع
 

.2011المصدر: وزارة حقوق االنسان، دائرة الشؤون االنسانية، قسم ضحايا االرهاب   
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 2012ثالثا: سنة  

( 150324لتسجل اخر احصائية ذلا س 2012قد اشارت احصائية وزارة اذلجرة وادلهجرين اىل تدين اعداد العوائل النازحة خالؿ عاـ      

( عائلة، اذ اف زلافظة بغداد كانت 35328( فرد وىذا اطلفاض بعدد العائالت النازحة مقداره س875550عائلة نازحة عدد افرادىا س

( الذي يبُت العوائل النازحة مع بياف عدد 3، وفيما يلي اجلدوؿ رقم س2012( عائلة عاـ 45631ائل فيها سربتل اكرب عدد العو 

 (27سافرادىا.

 2012( يمثل العوائل النازحة داخليا بالمحافظات عام 3جدول رقم )

 عدد افرادها عدد العوائل النازحة اسم المحافظة ت

 43998 7301 االنبار 1

 31375 5019 البصرة 2

 12595 1944 الديوانية 3

 7049 936 المثنى 4

 20540 3629 النجف االشرف 5

 31887 5303 بابل 6

 259274 45631 بغداد 7

 87032 15341 ديالى 8

                                                           

، ستقرير صادر من وزارة حقوؽ 57، ص2012وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب، اثر االرىاب على حقوؽ االنساف يف العراؽ عاـ ( (27
 االنساف قسم ضحايا االرىاب: 

 
-http://www.humanrights.gov.iq/uploads/ali%20pdf  .)  

http://www.humanrights.gov.iq/uploads/ali%20pdf/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202012.pdf
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 23252 3340 ذي قار 9

 44931 7439 صالح الدين 10

 16842 2855 كربالء 11

 46613 8319 كركوك 12

 13576 1978 ميسان 13

 206049 36156 نينوى 14

 30537 5133 واسط 15

 875550 150324 المجموع

 .2012وزارة حقوق االنسان، دائرة الشؤون االنسانية، قسم ضحايا االرهاب ادلصدر: 

 2013رابعا: سنة    

تقـو وزارة اذلجرة وادلهجرين بتسجيل النازحُت وادلهجرين داخل البالد اضافة اىل تسجيل ادلهاجرين وادلهجرين خارج البلد بسبب   
( عائلة نازحة خالؿ عاـ 150324االضطهاد والسياسة اليت انتهجها النظاـ السابق، وقد اشارت احصائية وزارة اذلجرة اىل تسجيل س

، يف حُت اشارت احصائية ذات الوزارة 2011و  2010( فرد واليت سبثل اطلفاضا ملحوظا قياسا بعامي 875550عدد افرادىا س 2012
( فرد وىذا 742770( عائلة عدد افرادىا س128263س 30/12/2013اىل تدين اعداد العوائل النازحة لتسجل اخر احصائية ذلا ولغاية 

 (28س( الذي يبُت العوائل النازحة مع بياف عدد افرادىا.4عائلة، وفيما يلي اجلدوؿ رقم س( 22061اطلفاضا بعدد العائالت النازحة مقداره س

  

                                                           

، ستقرير صادر من وزارة 114، ص2013وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب، اثر االرىاب على حقوؽ االنساف يف العراؽ عاـ (28)
 االنساف، قسم ضحايا االرىاب: 

-http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/Terrorisim%20I n%20hum %202013.pdf ( 

http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/Terrorisim%20I%20n%20hum%20%202013.pdf
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 2013( يمثل العوائل النازحة داخليا بالمحافظات عام 4جدول رقم )

 عدد افرادها عدد العوائل النازحة اسم المحافظة ت

 43556 7340 االنبار 1

 16616 2732 البصرة 2

 11378 1768 الديوانية 3

 1965 302 المثنى 4

 15865 2810 النجف 5

 17429 3011 بابل 6

 206320 36464 بغداد 7

 102825 18439 ديالى 8

 20560 2958 ذي قار 9

 40799 6764 صالح الدين 10

 8810 1528 كربالء 11

 49706 8880 كركوك 12

 8597 1248 ميسان 13

 172059 29595 نينوى 14

 26285 4424 واسط 15

 742770 128263 المجموع

 .2013وزارة حقوق االنسان، دائرة الشؤون االنسانية، قسم ضحايا االرهاب ادلصدر: 
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 .2010/2011/2012/2013ضحايا االرىاب من الشهداء واجلرحى عرب السنوات:     

، اما احصائية عاـ 2008( جرػلا لعاـ 22357اما احصائيات اجلرحى من ضحايا االرىاب لألعواـ السابقة فأننا نالحظ تسجيل س     
( جريح اي 13788سجلت س 2010%(، واحصائية عاـ 16,77( جرػلا، وىذا اطلفاض نسبتو س15935فقد سجلت س 2009

( جريح تليها زلافظة نينوى بتسجيل 5991منها زلافظة بغداد ايضا بتسجيل س%( كاف اكرب نصيب 7,22بنسبة اطلفاض مقدارىا س
( الذي ؽلثل اعداد الضحايا من الشهداء واجلرحى مصنفُت حسب الفئات سرجاؿ، نساء، 5( جريح، وفيما يلي جدوؿ رقمس2183س

  (29سيم كردستاف.حسب احملافظات عدا اقل 2010اطفاؿ( وذلك حسب احصائية ادلسجلة لدى وزارة الصحة لعاـ 

 2010( جدول يمثل إحصائية بأعداد ضحايا العمليات اإلرهابية من الشهداء والجرحى المدنيين لعام 5جدول رقم )

 المحافظة ت

 الشهداء الجرحى

 اطفال نساء رجال
المجمو 

 ع
 اطفال نساء رجال

المجمو 

 ع

 1037 49 96 892 5991 220 823 4948 بغداد 1

2 

كربالء 

 المقدسة
456 174 30 660 132 15 3 150 

3 

النجف 

 االشرف
231 27 17 275 16 4 4 24 

 42 3 3 36 298 13 30 255 واسط 4

 143 5 21 117 610 23 78 509 بابل 5

 10 1 2 7 47 7 4 36 ذي قار 6

                                                           

 .22وزارة حقوؽ االنساف، مصدر سابق، ص(29) 
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 119 10 15 94 550 51 62 437 صالح الدين 7

 35 1 4 30 139 5 17 117 ميسان 8

 205 24 39 142 717 56 75 586 البصرة  9

 ــ ــ ــ ــ 3 ــ ــ 3 الديوانية 10

 2 ــ ــ 2 4 ــ 1 3 المثنى  11

 706 25 62 619 2183 218 244 1721 نينوى 12

 126 2 3 121 319 23 22 274 كركوك  13

 156 14 19 123 580 19 48 513 االنبار 14

 499 33 25 441 1412 91 113 1208 ديالى 15

 773 1718 11297 المجموع
1378

8 
2772 308 174 3254 

 .2010ادلصدر: وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب، 

اىل ادىن مستوى للعنف كاف قد مت تسجيلو ضمن زلافظة ادلثٌت بإصابة اثنُت من مواطنُت، تليها زلافظة  2011بينما تشَت احصائية      
(، وفيما يلي اجلدوؿ االحصائي رقم 632ميساف باستشهاد ثالثة مواطنُت، كما نالحظ ارتفاع مستوى العنف يف زلافظة بغداد باستشهاد س

 (30س.2011ل االعداد من الشهداء واجلرحى طبقا لإلحصائيات ادلسجلة لدى وزارة الصحة عاـ ( الذي ؽلث6س

 ( جدول يمثل إحصائية بأعداد ضحايا العمليات اإلرهابية من الشهداء والجرحى 6جدول رقم )

 2011المدنيين لعام 

                                                           

 .71وزارة حقوق االنسان, مصدر سابق, ص ((30
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 المحافظة ت
 الشهداء الجرحى

 المجموع اطفال نساء رجال المجموع اطفال نساء رجال

 632 15 27 590 4067 77 335 3655 بغداد 1

 146 5 19 122 680 13 128 539 كربالء  2

 7 ــ ــ 7 95 ــ 3 92 النجف  3

 42 ــ 3 39 170 4 2 164 واسط 4

 218 9 15 194 575 57 52 466 بابل 5

 54 1 1 52 145 2 2 141 ذي قار 6

7 

صالح 

 الدين
654 10 9 673 300 15 7 322 

 3 ــ ــ 3 5 ــ ــ 5 ميسان 8

 54 1 4 49 226 9 5 212 البصرة  9

 30 ــ ــ 30 47 1 5 41 الديوانية 10

   ــ ــ ــ 2 ــ 1 1 المثنى  11

 546 21 55 470 1355 80 77 1198 نينوى 12

 208 13 11 184 830 38 80 712 كركوك  13

 120 2 1 117 341 3 9 329 االنبار 14
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 399 22 33 344 1175 89 124 962 ديالى 15

 2781 96 184 2501 10386 382 833 9171 المجموع

 .2011ادلصدر: وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب، 

رغم اف عدد ضحايا االرىاب ادلدنيُت يف العراؽ كاف قد سجل اطلفاضا ملحوظا خالؿ االعواـ السابقة، اال اف احصائيات عاـ      
كانت قد شهدت ارتفاعا بإعداد الضحايا من الشهداء وادلصابُت، فقد سجلت احصائيات وزارة الصحة اليت تشَت اىل اف عدد   2012

( شهيدا اذا ما مت مقارنتها باإلحصائيات ادلسجلة لألعواـ السابقة، ويالحظ 3101بلغ س 2012خالؿ عاـ  ضحايا االرىاب من ادلدنيُت
 (31س.2012( الذي يوضح اعداد الضحايا من الشهداء واجلرحى بالنسبة للمحافظات لعاـ 7يف جدوؿ رقم س

 داء والجرحى ( جدول يمثل إحصائية بأعداد ضحايا العمليات اإلرهابية من الشه7جدول رقم )

 2012المدنيين لعام 

 المحافظة ت
 الشهداء الجرحى

 المجموع اطفال نساء رجال المجموع اطفال نساء رجال
 701 24 40 637 3981 89 308 3584 بغداد 1
 54 1 8 45 158 5 14 139 كربالء  2
 5 ــ 3 2 30 ــ 3 27 النجف  3
 19 3 2 14 163 2 6 155 واسط 4
 192 19 18 155 886 133 108 645 بابل 5
 47 1 ــ 46 114 6 2 106 ذي قار 6

7 
صالح 

 616 22 61 533 1540 106 163 1271 الدين

 21 4 1 16 126 2 9 115 ميسان 8
 67 11 12 44 193 51 51 91 البصرة  9

                                                           

 .71وزارة حقوق االنسان, مصدر سابق, ص (31)
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 35 5 5 25 208 24 24 160 الديوانية 10
   ــ ــ ــ 2 ــ ــ 2 المثنى  11
 612 25 54 533 1695 193 124 1378 نينوى 12
 211 6 18 187 1022 69 125 828 كركوك  13
 108 4 6 98 430 11 38 381 االنبار 14
 413 33 37 343 1598 163 158 1277 ديالى 15
 3101 158 265 2678 12146 854 1133 10159 المجموع

 .2012ضحايا االرىاب، ادلصدر: وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم 

، وقد 2013-2012استمرت اجلماعات االرىابية باتباع جرائم االغتياالت وانتهاجها باذلجـو على السيطرات االمنية خالؿ عامي      
وادلنتسبُت  ارتكبت العديد من جرائم االغتياالت يف العديد من مناطق بغداد وغَتىا من احملافظات باستهداؼ ادلوظفُت احلكوميُت واالمنيُت

ارتفاعا كبَتا وملحوظا يف  2013اىل القضاء والنقابات فضال على ارتفاع حاالت االستهداؼ من خالؿ العبوات الالصقة، كما شهد عاـ 
عدد اذلجمات االرىابية من تنظيمي القاعدة والدولة االسالمية يف العراؽ والشاـ اليت تعرؼ بػ سداعش( وماخلفتها من ارتفاع كبَت ايضا يف 

 (32س.2013( ؽلثل اعداد الضحايا من شهداء وجرحى لعاـ 8الضحايا من الشهداء واجلرحى واالضرار ادلادية، وفييما يلي جدوؿ رقم س

 2013( جدول يمثل إحصائية بأعداد ضحايا العمليات اإلرهابية من الشهداء والجرحى المدنيين لعام 8جدول رقم )

 المحافظة ت
 الشهداء الجرحى

 المجموع اطفال نساء رجال المجموع اطفال نساء رجال
 1628 70 97 1461 7622 345 601 6676 بغداد 1
 70 6 13 51 177 8 19 150 كربالء  2
 6 ــ ــ 6 95 9 9 77 النجف  3
 36 2 ــ 34 344 16 25 303 واسط 4
 233 10 18 205 938 41 61 836 بابل 5
 17 4 3 10 210 10 17 183 ذي قار 6
 1367 46 82 1239 2814 82 173 2559 صالح الدين 7

                                                           

 .22وزارة حقوؽ االنساف، مصدر سابق، ص ((32
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 20 ــ 1 19 222 ــ 4 218 ميسان 8
 52 3 2 47 244 11 18 215 البصرة  9
 12 ــ ــ 12 148 4 1 143 الديوانية 10
 9 ــ ــ 9 86 5 4 77 المثنى  11
 1657 66 81 1510 3455 424 276 2755 نينوى 12
 443 24 20 399 1914 107 202 1605 كركوك  13
 297 1 4 292 720 9 9 702 االنبار 14
 1126 103 64 959 2602 255 185 2162 ديالى 15

 6973 335 385 6253 21591 1326 1604 18661 المجموع
 

 .2013ادلصدر: وزارة حقوؽ االنساف، دائرة الشؤوف االنسانية، قسم ضحايا االرىاب، 

 (.2013_2012_2011_2010_2009اعداد الضحايا من شهداء وجرحى للسنوات س( يبُت 1وفيما يلي سلطط بياين رقم س

 

 

 

 

 

 (2009/2010/2011/2012/2013مخطط بياني يوضح اعداد الضحايا من الشهداء والجرحى للسنوات)
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 .من عمل الباحثة ، باالعتماد على : تقارير وزارة حقوؽ االنساف، قسم ضحايا االرىاب 

 مدينة بغداد:العمليات االرهابية في 

وتتخذ العمليات االرىابية يف زلافظة بغداد بواسطة السيارات ادلفخخة او العجالت اليت يقودىا انتحاري منحًى خطَتاً حينما ستهدؼ      

ستهداؼ ادلناطق اليت تتصف بكوهنا ذات حجم سكاين كبَت اي دبعٌت اهنا تتوجو يف اسًتاتيجيات واساليب تنفيذ عملياهتا االرىابية ضلو ا

مناطق الًتكز السكاين بشكل اكرب وذلك إليقاع اكرب عدد من الضحايا بُت صفوؼ ادلدنيُت وىذا واضح يف كافة االعماؿ اليت نفذهتا 

التنظيمات االرىابية على مدى السنوات اليت مضت ، اذ تتجو التنظيمات االرىابية ضلو استهداؼ ادلناطق ادلكتظة سكانيا وخصوصا يف 

شعبية ذات الكثافة السكانية ادلرتفعة وىذا واضح من خالؿ استمرار استهداؼ مناطق شعبية مثل سمدينة الصدر والشعلة ادلناطق ال

والكاظمية وحي العامل والبياع والشعب ، فضال عن غَتىا من ادلناطق( ادلعروفة بازدحامها سكانيا ، فادلنظمات االرىابية من خالؿ 

ين ربقق عدة اىداؼ فهي من جهة تؤدي اىل خسائر بشرية كبَتة بادلواطنُت ومن جهة اخرى ربقق غايتها يف استهدافها دلناطق الًتكز السكا

 بث روح اخلوؼ والرعب ونشر الدمار واخلراب يف تلك ادلناطق.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012 2013 

15935 

13788 

10386 

12146 

21591 

4068 
3254 2781 3101 

6973 

 شهداء

 جرحى



 العراق انموذجًا "تداعيات االرهاب عمى مؤشرات التنمية البشرية " 

 أ.م.د. وسام عبداهلل جاسم 

     Route Educational and Social Science Journal    

743           Volume 5(6), April 2018 

 
 

ة عرب حزاـ يضعو الشخص وتستخدـ التنظيمات االرىابية تكتيكات اخرى منها االحزمة الناسفة اذ يتم ارتداء رلموعة من ادلواد ادلتفجر      

االرىايب حوؿ جسده وربت مالبسو ومن مث يدخل بُت ادلواطنُت او يقتحم مراكز حساسة ، كما يستخدـ االرىاب اساليب قبيحة جدا ال 

سبت للبشر بأي صلة حيث يستخدـ اسلوبا يعد ىو االقبح بُت ىذه االساليب اال وىو تفخيخ جثث االشخاص ادلغدورين، حيث تلف 

اجسادىم مواد ذات تفجَت قوي وعند وصوؿ االجهزة االمنية يتم تفجَتىا عن بعد ، وتستخدـ العناصر االجرامية طريقة اخرى اال على 

وىي شلا يسمى بالغزوة حيث تقـو اجلماعات االرىابية باذلجـو على احد ادلقرات او ادلؤسسات او الوزارات بعدد معُت من السيارات 

( نسبة عدد اذلجمات 1طة رقم سريوتشَت خ (33سالناسفة هبدؼ اسقاط واحتالؿ ادلكاف الذي يتم اذلجـو عليو.ادلفخخة وكذلك االحزمة 

 االرىابية يف زلافظة بغداد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ة ، وزارة الداخلية العراقية ، بال امحد زلمود سلماف ، دراسة ارتفاع وتَتة التفجَتات بالسيارات ادلفخخة ، مديرية الدراسات والبحوث بادلديرية العامة للتخطيط وادلتابع ((33
 .33تاريخ، ص
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 ( الهجمات االرهابية في محافظة بغداد1خريطة رقم )

 

باالعتماد على بيانات وزارة الداخلية ، مديرية التخطيط وادلتابعة ، قسم االحصاء ، بيانات سغَت منشورة ( ،  ةادلصدر : من عمل الباحث

 ، ال يوجد ترقيم للصفحة . 2013

واذا اردنا اف صلري مقارنة بُت العمليات االرىابية يف زلافظة بغداد وبقية احملافظات باالعتماد على جدوؿ احصائيات العمليات      

بأساس ىذه العاـ اكثر السنوات اليت حصلت فيها عمليات ارىابية سنالحظ عموما اف زلافظة بغداد تأت بعد  2013االرىابية لعاـ 
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زلافظة ادلوصل من حيث العمليات االرىابية وعلى العمـو اف عمليات االرىاب يف زلافظة بغداد ىي مرتفعة جدا وما يثبت ذلك اجلدوؿ 

 االيت .

اد الحوادث االرهابية في محافظة بغداد وبقية المحافظات التي شهدت اكثر العمليات االرهابية في العراق لعام ( اعد9جدول )

2013 

 2013وادلتابعة ، ، بيانات غَت منشورة ،ادلصدر : وزارة الداخلية، ادلديرية العامة للتخطيط 

 2013يف زلافظة بغداد وبقية احملافظات اليت شهدت اكثر العمليات االرىابية يف العراؽ لعاـ احلوادث االرىابية ( اىل 2وتشَت خريطة رقم س

. 
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 ( 2خريطة رقم )

 2013االرهابية في العراق لعام  شهدت اكثر العمليات الحوادث االرهابية في محافظة بغداد وبقية المحافظات التي

 

 (.9ادلصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جدوؿ رقم س
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 االستنتاجات

 اكتشاؼ إعادة الدوؿ أرادت ما إذا( Interactionس ضرورياً  أمراً  التأثر على القدرة فيو وتُعد ، جديداً  عادلياً  نظاماً  صلابو اليـو إننا -1

 وللصلة أوسع ولشمولية والدولية واألقليمية الوطنية لصعد  على الناس متطلبات يليب اف ؽلكنو نظاـ لتوليد بينها فيما العمل على قدراهتا

 . أيضاً  البشرية التنمية رلاؿ يف التقدـ إحراز من بد ال بينهما الوثيقة

تثمار، والصرؼ األجنيب. اإلرىاب يؤثر بشكل ملموس على االقتصاد، و االقتصاد ؽلثل عدة عوامل حيوية منها:السياحة، االس -2

 والعالقة بُت االرىاب واآلثار االقتصادية ادلًتبة عليها خاصة يف اجملاؿ التنموي والعمل.

اإلرىاب عدو للتنمية ، ومن ىنا فإف خطر اإلرىاب ادلباشر، يتمثل يف ضرب االقتصاد الوطٍت الذي ىو شرياف احلياة للمجتمعات،  -3

 ادلوانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، ومن مث تدمَت اجملتمع كلو، وإيقاؼ عملية التنمية.وعلى سبيل ادلثاؿ: ضرب ادلطارات و 

 ؽلثل االرىاب اليـو حربا نفسية على ادلدنيُت وادلؤسسات واالنشطة احلكومية فهي سبثل افة غلب القضاء عليها. -4

 التوصيات

 االساسي للتموين وتنفيذ العمليات االرىابية باجملتمعات.القضاء على منابع االرىاب ومصادر التموين  باعتبارىا ادلصدر -1

تنفيذ برامج تنموية بالدولة والقضاء على البطالة داخل اجملتمعات ألهنا االساس يف جذب الشباب العاطلُت على العمل لالنضماـ ذلذه -2

 اجملاميع.

 زلاولة اصالح اجملتمع من كل فكر انعزايل او مغلق. زلاربة االفكار اليت هتدؼ اىل اثارة العنف داخل اجملتمع باإلضافة اىل-3
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 .االنًتنت  ادلعلومات العادلية / شبكة على حبث منشورامساء عبدالعزيز احلسُت، اسباب االرىاب والعنف والتطرؼ سدراسة ربليلية(،  -1
 .2006  ، االنًتنت ادلعلومات العادلية / على شبكةمنشور بدر بن ناصر البدر، اإلرىاب، كتاب  -2
 .1994رؤية ىف انثربولوجيا اجلرؽلة، وكالة النباء للنشر والتوزيع،  ،محد يسرى إبراىيم دعبس، اإلرىاب بُت التجرًن وادلرض -3
حبث منشور على شبكة ادلعلومات العادلية / ،  وابعاده االقتصادية والعالج االسالمي(، حبث بعنواف س االرىاب  حسُت حسُت شحاتة -4

 ساالنًتنت(  .
 . االنًتنت ادلعلومات العادلية / شبكة على ، حبث منشور خالد السيد، االرىاب الدويل واجلهود ادلبذولة دلكافحتو -5
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 .2005  ، 1253زلمد حسُت علي ادلعاضيدي، احلوار ادلتمدف ساحملور، االرىاب، احلرب والسالـ(، العدد   -10
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2-  http://sotkurdistan.net- 

3-   http://www.humanrights.gov.iq/PageViewer.aspx?id=87  
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